
MANAGER FINANCIËN m/v 
Initiatiefrijke realist  
28-36 uur 
 

Habeko wonen is de corporatie voor Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk. In deze kernen 
bieden we met circa 1900 woningen betaalbaar wonen. Habeko wonen speelt met volle overtuiging 
in op de opgaven en uitdagingen in de dorpen. Wij richten ons op behoud en versterken van de 
vitaliteit van de vier kernen. We zijn makkelijk en snel aanspreekbaar voor onze klanten. Als 
organisatie zijn we ambitieus en altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. We hebben een 
aanzienlijke nieuwbouwopgave. Samen met de gemeente werken we aan de invulling hiervan.  
Bij Habeko wonen werken 16 medewerkers.  
 
De organisatie bestaat, naast de directeur-bestuurder en het directiesecretariaat uit de afdelingen: 
Vastgoedbeheer, Wonen en Financieel Economische Zaken. 
 
De afdeling Financiën is o.a. verantwoordelijk voor de financiële en fiscale administratie, interne 
controle en de verdere ontwikkeling van het financieel beleid. Als manager Financiën vorm je het  
financieel geweten van de organisatie. Richting raad van commissarissen vervul je de rol van 
controller.  

Functieprofiel 
De verantwoordelijkheden van de manager Financiën zijn: 

• Leidinggeven aan de afdeling en aansturen van de dagelijkse werkprocessen. 
• Als lid van het managementteam een constructieve bijdrage leveren aan de 

maatschappelijke bedrijfsvoering. 
• Initiatie, ontwikkeling en toepassing van financieel beleid. 
• Aansturen van de planning en controlcyclus. 
• Waarborgen van een blijvende toegang tot de kapitaalmarkt. 
• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over financiële, fiscale en bedrijfseconomische 

zaken, waaronder vastgoedberekeningen. 

Functie-eisen 
Je hebt een relevante HBO of WO opleiding afgerond. Daarnaast heb je je verder 
gespecialiseerd. De volgende competenties zijn uitstekend ontwikkeld: analytisch vermogen, 
oordeelsvorming, vasthoudendheid, situationeel leidinggeven, organiseren van het werk en 
onafhankelijkheid. Je hebt meerjarige gerichte werkervaring, ook als leidinggevende. 

Wij bieden 
Een veelzijdige baan bij een woningcorporatie met een forse investeringsopgave en veel 
verantwoording, met een bijpassend salaris. Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden en 
ontwikkelingsmogelijkheden.  

De sollicitatieprocedure 
De sollicitatieprocedure bestaat uit verschillende gespreksronden. Een assessment kan onderdeel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Je reactie 
Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Wij zien die graag uiterlijk 30 november 
tegemoet. Mail je sollicitatie aan de directiesecretaresse Jolanda Kerkvliet, 
j.kerkvliet@habekowonen.nl.  Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met 
Jolanda. Haar telefoonnummer is 0172-583125. 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet in behandeling genomen. 


