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’thuis is actief in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel en Waalre en verhuurt 
in totaal zo’n 10.500 woningen. 
Bij ’thuis gaat het om meer dan alleen een huis. We willen onze huurders echt een thuis bieden. Met 
ruim 120 medewerkers zetten wij ons hier dagelijks voor in. We ervaren elke dag weer hoe fijn het is 
om bij ’thuis te werken en iets te kunnen betekenen voor onze huurders.  
We zijn in 2020 voor de tweede keer uitgeroepen tot Beste Werkgever in de corporatiebranche. Een 
titel waar we hartstikke trots op zijn! 

 

Het team financiële administratie is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering. Binnen dit team worden 
zowel de basisadministratie, de salarisadministratie en de projecten-/specifieke administraties 
gevoerd. Er wordt nauw samengewerkt met andere afdelingen. 
 

We zijn voor het team financiële administratie op zoek naar een ervaren 

Medewerker financiële administratie m/v 32-36 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

• Je verzorgt samen met je collega’s de projectenadministratie. 

• Je verzorgt een deel van de fiscale administratie (BTW-aangifte). 

• Je levert een actieve bijdrage aan de periodieke afsluitingen van administraties. 

• Je levert bijdrage aan het voeren van de overige (specifieke) administraties (basis-/huuradm., 
incl. servicekosten, leningen). 

• Je levert een bijdrage aan diverse rapportages, maakt analyses en doet voorstellen tot 
verbetering. 

• Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het team.  

Jij: 
• Beschikt aantoonbaar over een hbo werk- en denkniveau (voorkeur Bedrijfseconomische / 

administratieve achtergrond) of een Mbo-opleiding Bedrijfsadministratie niveau 4 met enige 
jaren relevante ervaring en je hebt een drive om te blijven leren. 

• Beschikt over een gedegen kennis/ervaring in het voeren van een financiële administratie. 

• Hebt een uitstekende automatiseringskennis. 

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je weet collega’s mee te nemen en bent 
op verschillende niveaus een stevige gesprekspartner. 

• Bent analytisch sterk, accuraat, resultaatgericht, proactief en hanteert hoge kwaliteitsnormen. 

• Bent een echte teamspeler, flexibel, servicegericht en beschikt over een no-nonsense-
instelling. 

• Wilt jezelf en het team financiële administratie graag verder ontwikkelen. 

Wij bieden: 

• Een uitdagende, afwisselende functie bij een ambitieuze en lerende organisatie (uitgeroepen 
tot beste werkgever van Nederland in de corporatiebranche in 2017-2018 en 2019-2020) met 
fijne en gemotiveerde collega’s; 

• Een fulltime functie (32-36 uur per week)  bij een ambitieuze organisatie met goede primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Ruimte voor eigen initiatief en veel mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

• Een salaris tussen € 2.869 – € 3.513 bruto per maand (op basis van 36 uur per week, schaal 
G, CAO Woondiensten); 

• In eerste instantie een jaarcontract; 

• Veel mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling; 

• Een budget van € 900,00 per jaar dat je kunt besteden aan persoonlijke ontwikkeling. 
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Belangstelling? 
Voor meer informatie over de vacature, kun je terecht bij Eric Bosmans, teamleider financiën, op 
telefoonnummer: 06 – 57 57 01 43. 
Reacties, voorzien van CV en heldere motivatie, kun je tot en met 6 april a.s. sturen naar: 
Woonstichting ’thuis, afdeling HRM, website: www.mijn-thuis.nl  via solliciteren medewerker financiële 
administratie bij 'thuis.  
Na die datum worden, onder voorbehoud van de landelijke ontwikkelingen rondom het 
coronavirus, kennismakingsgesprekken ingepland. We houden sollicitanten op de hoogte van 
deze ontwikkelingen.  
 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

http://www.mijn-thuis.nl/
https://app.zelfwerven.nl/930755
https://app.zelfwerven.nl/930755

