
 
 

Ben jij de financieel sterke collega die we zoeken? 
Ben jij goed in het doorrekenen van investeringsvoorstellen en het bewaken van 

projectadministraties? 
Ben jij in staat het jaarlijkse begrotingsproces te coördineren en uit te voeren? 

En wil je werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis? 
Dan zoeken wij jou! 

 

SENIOR MEDEWERKER FINANCE EN CONTROL 
projectcontrole – markt- & beleidswaarde - begroting 

 

Als senior medewerker finance en control bewaak je de financiën van onze vastgoedprojecten. Je 
toetst de projectplanning en investeringscalculaties. Je draagt zorg voor de projectadministratie en 
projectbewaking en rapporteert daarop. Je signaleert (financiële) projectrisico’s en bespreekt deze 
met betrokkenen. Je bent daarbij de gesprekspartner voor de inkoper, projectleiders, teamleiders en 
managers. Je maakt deel uit van het vastgoedsturingsteam en levert daar een bijdrage aan vanuit de 
financiële invalshoek. Je stelt markt- en beleidswaardeberekeningen op. Je bent verantwoordelijk 
voor het aanleveren van gegevens m.b.t. projectcontrolling voor de trimester- en jaarrapportages. Je 
coördineert het begrotingsproces, stelt prognoses samen en verzorgt de rapportage aan onze 
externe toezichthouders. Je legt verantwoording af aan de manager bedrijfsvoering. 
 
Wij zijn een solide buurtcorporatie met zo’n 8.000 verhuureenheden in Groningen 

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Betaalbaarheid en 
kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij met ruim 80 betrokken medewerkers. Wij zijn ambitieus. 
Verduurzaming van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een uitstekende 
dienstverlening zijn onze belangrijkste doelstellingen. De stad Groningen een beetje beter maken. 
Met name voor onze doelgroepen. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met 
huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporaties en de gemeente. 
Financiële continuïteit is daarbij een voorwaarde. Controle op projectkosten ook. 

 

Wij zoeken een projectcontroller met het volgende profiel 

• je bent resultaatgericht, analytisch en je werkt nauwkeurig 

• je hebt een brede blik op financiën, bij voorkeur in relatie tot vastgoed en assetmanagement 

• je weet strategie naar beleid te vertalen 

• je hebt kennis van en ervaring met onderzoekstechnieken, financiën en financiële 
vraagstukken, relevante wet- en regelgeving en fiscaliteiten 

• je bent flexibel en zoekt samenwerking 
• je hebt een HBO+ / WO werk- en denkniveau en enkele jaren relevante werkervaring 

 

Naast enthousiaste collega’s en een prettige en informele werksfeer biedt De Huismeesters je een 
functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Wij bieden je een functie 
voor 36 uur per week voor de duur van een jaar. Als het van twee kanten bevalt, zetten we dit na een 
jaar om in een vaste aanstelling.  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten, schaal I. Het bruto maandsalaris ligt 
tussen € 3.263 en € 4.531. Dit is afhankelijk van de mate waarin het profiel en jij bij elkaar passen. 



Meer informatie over De Huismeesters vind je op www.dehuismeesters.nl 

  

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Rene Kral, manager bedrijfsvoering, 06 22 52 29 11. 

 

Wil je solliciteren? 

Mail dan uiterlijk 1 juli a.s. je CV en motivatiebrief naar solliciteren@dehuismeesters.nl  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 juli. 

Een persoonlijkheidstest kan deel uit maken van de procedure. 

 

http://www.dehuismeesters.nl/
mailto:solliciteren@dehuismeesters.nl

