
Senior#WIJ
zoeken een...

Jij zorgt voor een goede rapportage en interne controle. De cijfers waarop wij onze beslissingen baseren moeten 

kloppen. Het tijdig signaleren van kansen, trends of afwijkingen is hierbij van onschatbare waarde voor onze or-

ganisatie. Het geldt voor zowel de financiële kant als de prestaties die wij leveren. Als dit op orde is, versterkt dit 

het beeld dat onze bewoners, samenwerkingspartners, de organisatie en de RvC van ons hebben. Kortom, wil jij 

een bijdrage leveren aan een stabiele organisatie met een financiële gezonde basis? Dan zoeken #wij jou! 

Maak jij ons en onze bewoners blij?

Als senior financieel adviseur werk je in een team met meerdere collega’s met diverse aandachtsgebieden. Het is een zelfstan-

dige functie waarin proactiviteit, zelforganiserend vermogen en resultaat- en samenwerkingsgerichtheid worden gevraagd. Het 

team neemt als dat nodig is elkaars werkzaamheden over en ondersteunt elkaar. Je zorgt samen met het team voor:

• De planning- en controlcyclus: van begroting, tussentijdse rapportages tot externe verslaggevingsproducten als jaarverslag, 

dPi en dVi

• Waardering van de vastgoedportefeuille, marktwaarde en beleidwaarde

• Opzet en ontwikkeling van projectcontrol

• Deelname aan de werkgroep vastgoedsturing en het leveren van een bijdrage vanuit financiële invalshoek

• Uitvoering van treasuryactiviteiten: procuratiereglement, treasury jaarplan, liquiditeitsprognoses

• Periodieke fiscale aangiftes en fiscale administratie

• Ontwikkeling en implementatie van een goed werkend risicomanagement

• Uitvoering van interne audits en interne controlwerkzaamheden op diverse thema’s en hiermee uitvoering geven aan het 

intern controleplan

• Bijdrage aan organisatie brede jaardoelen en hiermee aan de strategische koers #wij

• Contacten met accountants, fiscalisten, taxateurs e.a.

• Borgen van afstemming tussen de verschillende disciplines en organisatieonderdelen binnen 

        en buiten de eigen organisatie

Wat verwachten wij van jou? 

Fulltime Rapportage Financiën Verbinden Teamplayer

#WIJ

Financieel adviseur

Waarom jij het verschil kunt maken

• Jij kan vanuit je ervaring bij woningcorporaties het verschil maken

• Jij hebt een gevoel bij onze doelgroep en je wilt je inzetten voor hun huisvesting

• Je bent goed in verbinding maken met je collega’s

• Je bent goed in het analyseren en monitoren van data

• Je kan de kansen, ontwikkelingen, trends en afwijzingen omzetten in rapportages 

• Je bent zelfstandig, nieuwsgierig en gericht op samenwerken

• Je hebt een afgeronde (post) hbo/academische opleiding in financieel economische 

richting/accountancy 

• Je hebt kennis van vastgoedexploitatie, met name bij woningcorporaties en 

        daarbij behorende bedrijfsprocessen

• Je hebt ervaring met WALS (Ortec Finance) 



Word jij blij van deze functie? Solliciteer nu en wie weet 
ontmoeten #WIJ elkaar binnenkort. #WIJ zijn benieuwd naar 
wie jij bent en wat jouw talenten zijn. 

Stuur je sollicitatie voor 26 februari 2021 naar  
personeelszaken@poort6.nl. 

• Werk dat er toe doet. Je draagt bij aan een zorgzame en 

inclusieve woonomgeving in de grootste vestingstad van 

Nederland

• Veel zelfstandigheid, vertrouwen én de ruimte om jezelf 

te ontwikkelen

• Arbeidsvoorwaarden die je de mogelijkheid geven je 

talenten in te zetten, jezelf te ontwikkelen en werk en 

privé goed op elkaar af te stemmen

• Een salaris in schaal J, bij een 36-urige werkweek ligt dit 

tussen de € 3.599,- en € 4.971,- bruto per maand

Dit zoek jij verder in een baan

Hier kom jij terecht

#WIJ zijn Poort6. Een corporatie die midden in Gorinchem staat 

en vanuit verbinding keuzes maakt. In verbinding met onze 

huurders, partners in de stad en 70 collega’s. Samen bieden 

#WIJ zo’n 15.000 inwoners een thuis in de grootste vestingstad 

van Nederland. #WIJ:

• werken met ons hart en hoofd;

• geven thuis;

• bouwen samen aan krachtige wijken;

• bieden een goed en betaalbaar thuis;

• verbinden wonen met zorg;

• werken natuurlijk aan een duurzaam thuis.

Hiervoor hebben #WIJ een pact gesloten. Met onze huurders 

en partners. Want wat wij willen, kunnen en willen we niet   al-

leen bereiken. Daarom laten we elkaar niet los voordat er een 

concreet perspectief of oplossing in zicht is voor de opgave, de 

vraag of het probleem waarvoor we bij elkaar zijn. 

Ben #JIJ ook #WIJ? Nog vragen?
Neem dan contact op met

#portefeuille #strategie #Gorinchem #volgendestap #verschilmaken

Je krijgt de vrijheid en het vertrouwen om je in je rol te ontwikkelen

Poort6 is volop in ontwikkeling en met jouw kennis, kunde en persoonlijkheid kun je daar een 

bijdrage aan leveren

Je levert met de leukste collega’s een bijdrage aan fijn wonen in Gorinchem

3 redenen waarom dit iets is voor jou

+

+

+

#WIJ zetten ons graag in voor goed wonen in Gorinchem. Elke 

dag opnieuw. Ga jij met ons mee zoeken en doen?

Martin West, adviseur P&O
mwest@poort6.nl of 0183 66 99 00

“Een prachtige kans op een uitdagende 
en zelfstandige functie.”

“Een snellere manier om te groeien in een
functie zoals deze is er bijna niet”


