WIJ ZOEKEN JOU!

Vacature senior medewerker
financiële administratie
28 - 36 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
In een divers team van tien directe collega’s en manager neem je als senior medewerker financiële
administratie zelfstandig en in teamverband allerlei werkzaamheden voor je rekening.
Je richt je op het automatiseren van de financiële processen en de integratie daarvan in onze primaire
processen. Je verwerkt de dagelijkse mutaties en zorgt voor de afstemming en analyse van grootboeken sub administraties (o.a. onderhoud, leningen en vaste activa)
Je verzorgt fiscaliteiten zoals BTW, verhuurderheffing en gemeentelijke lasten, doet de afrekening
van stook- en servicekosten en levert op tijd jouw bijdrage aan maand-, kwartaal- en jaarrapportages.

WIJ BIEDEN

maximaal €4.098
schaal H, peildatum jan. 2022
bruto salaris p/m - 36 uur.

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling naar een
volgende stap.

WIE BEN JIJ?
Je herkent je in onze kernwaarden ‘huurder
centraal, verantwoordelijkheid geven en
nemen en saamhorigheid’.

De caowoondiensten is op
ons van toepassing.

Een individueel loopbaanbudget, pensioenregeling,
mogelijkheid tot
hybride werken.

Een uitbreid vitaliteisprogramma en een
bedrijfsfitnessregeling.

Je maakt het verschil door jouw interesse in de
vraag die huurders en collega’s aan je stellen.

met Dynamics Empire is een pré maar geen
vereiste.

Je hebt een afgeronde opleiding Moderne
Bedrijfsadministratie en enkele jaren ervaring
op een crediteurenadministratie.

Je voelt je thuis in een dynamische omgeving
en bent iemand die ook buiten de eigen afdeling de verbinding met collega’s zoekt.

Je hebt kennis van en affiniteit met financiële
applicaties en de MS Office suite. Ervaring

Je kunt prima zelfstandig werken, bent integer,
resultaatgericht, nauwkeurig en flexibel.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen
in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders en al
onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór 25 oktober
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Michel Bakker
Manager Financiën ai
06 55 79 83 99

