Woonmeij is op zoek naar een

Jr controller/informatie-analist
(0.8 - 1.0 fte)
Word jij uitgedaagd door waarderingsvraagstukken, analyseren van (big) data en
informatiestromen, vorm jij de sleutelrol naar diverse teams binnen de organisatie en
beheer jij een strakke planning & control cyclus? dan zoeken wij jou!

De jr controller/informatieanalist ondersteunt de
organisatie bij het doorlopen van de gehele planning &
control cyclus en bij het bewaken van de verbinding en
uitvoering op het gebied van onder andere risicomanagement, financiële haalbaarheid en informatieanalyse.

De jr controller/informatieanalist draagt bij aan:
•
•
•
•
•

uitvoering van projectcontrol
treasury-activiteiten, waaronder liquiditeitsprognoses
waarderingsvraagstukken en -grondslagen
borgen van de datakwaliteit in de organisatie
gebruik van datawarehouse en opstellen en
aanpassen van (maatwerk)rapportages
• uitvoering van interne controles (IC) en audits
• risicomanagement en compliance

Wat vragen wij?
Je bent een zelfstandige, communicatief vaardige analist
voor 28-36 uur met kennis van planning & control cyclus en
een afgeronde opleiding op het gebied van accountancy
en/of controlling. Je bent een kei in plannen en
organiseren, je bent accuraat en neemt initiatief. Het is een
nieuwe functie en je ziet het als een uitdaging om deze te
vormen en de informatie-analyse en de Big Data
ontwikkelingen op te pakken voor Woonmeij.
Wat bieden wij?
Woonmeij biedt een uitdagende baan in een prettige
werkomgeving. De junior controller/informatie-analist
wordt voor een jaar aangesteld, met zicht op een vaste
aanstelling. Samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en
een goede werksfeer zijn voor ons belangrijk. De functie is
gewaardeerd conform CAO Woondiensten. Het salaris is
marktconform, afhankelijk van ervaring en opleiding.
Woonmeij heeft 57 medewerkers. Wij investeren in
tevreden medewerkers. Autonomie, vertrouwen en
verantwoordelijkheid bij de teams zijn hierbij belangrijke
drivers. We stimuleren de ontwikkeling van medewerkers,
zowel de vakinhoudelijke kennis als de persoonlijke
loopbaanontwikkeling.

Bedrijfsprofiel
Woonmeij stelt zich ten doel goede, duurzame en
betaalbare woningen aan te bieden aan huurders
en woningzoekenden die niet zelf in eigen
woonbehoeften kunnen voorzien. Wij doen dit op
een klantgerichte en maatschappij gedreven wijze.
Wij werken voor ruim 5.100 huurders in de
gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel.

PROCEDURE
Herken je jezelf in deze vacature
en heb je interesse?
Solliciteer dan voor 1 maart 2019 met cv en
motivatie via vacatures@woonmeij.nl.
Gesprekken vinden plaats in de week van 11
maart 2019 (week 11).
Een assessment en VOG verklaring kunnen
onderdeel uitmaken van de procedure.
Heb je naar aanleiding van de vacature vragen?
Neem dan contact op met Stephanie Peters,
medewerker HRM, via telefoonnummer
(073) 544 06 58.

