
 

Gewoon bijzonder dat is MaasWonen. Wij zijn er voor ouderen in de regio Rotterdam en zij hebben 
de toekomst. Onze vastgoedportefeuille bestaat uit wooncomplexen en verpleeghuizen en is volop 
in transitie. We zijn een informele organisatie en kennen onze huurders goed. De komende jaren 
investeren wij flink in ons vastgoed. 
 
Voor ons team Financiën en Bedrijfsvoering zoeken wij een; 

Senior Financial Controller (24-36 uur) 

 
Dit hebben we jou te bieden 

Je krijgt bij ons de verantwoordelijkheid om de Planning&Control cyclus zelfstandig vorm te geven. 

MaasWonen ontwikkelt zich nadrukkelijk met innovatieve sociale- en vastgoedprojecten. Dit vraagt 

meer van de financiële beheersing. Jij gaat dat vormgeven. Je krijgt alle ruimte om binnen onze 

dynamische organisatie persoonlijke contacten te leggen en advies te geven op management- en 

bestuursniveau. Jouw advies nemen wij serieus. Wij waarderen collega’s met een mening. Je werkt 

nauw samen met een andere controller en uiteraard jouw manager. De onafhankelijke controller 

(rapporterend aan het bestuur) denkt met je mee en houdt je scherp.  

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en thuiswerken.  

Thuiswerken wordt nadrukkelijk gefaciliteerd, wij lopen voorop met onze ICT. Jij bepaald wanneer en 

wat je doet, zolang het werk maar af komt. Salaris is afhankelijk van je werkervaring. Het bijhouden 

van je vakgebied middels trainingen en opleidingen zien wij als vanzelfsprekend. Netwerken op je 

vakgebied met collega controllers bij andere organisaties moedigen wij aan. 

 

Herken jij jezelf in dit profiel? 

Wij zouden graag zien dat je kennis hebt van de volgende zaken; 

 

• Begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening en bedrijfseconomische analyses. 

• Financiële administratie: je helpt collega’s helpen bij het inrichten van de administratie. 

• Je adviseert het management en bestuur organisatie breed.  

• Je denkt mee over (vastgoed)projecten. 

• Je bent de rechterhand van de manager Financiën & Bedrijfsvoering. 

• Kennis van de expertsystemen WALS en TMS is een pré. 

• Kennis van Dynamics Empire (SaaS variant) is een pré. 

 

Dit breng jij mee 

• Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.  

• Kennis van de woningcorporatiesector, de systemen WALS en DE-online is fijn maar is geen 

harde eis, maar heeft wel onze voorkeur.  

• Communicatief ben je sterk en je kunt duidelijke voorstellen schrijven.  

• Je bent een persoonlijkheid waardoor collega’s jouw advies aannemen.  

Wij zijn benieuwd wat jij nodig hebt om bij ons te slagen als financial controller. 

  



 
 

Aan de slag bij MaasWonen 

Stuur je motivatie én CV naar m.grunewald@maaswonen.nl. Wil je meer informatie? Neem dan op 

werkdagen contact op met Bart de Jong, HR-adviseur, via telefoonnummer 010- 407 07 04 (na 12.30 

uur bel je naar 010- 407 07 08). We gaan graag met jou in gesprek. 


