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We hebben
genoeg te doen.
Durf jij het aan?

Administratie, tot in de
puntjes verzorgd  
Fijn wonen, daar werken we aan. Vooral
voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar
krijgen. Daarom hebben we een brede blik
op ‘wonen’. Wij bieden voldoende, goede,
betaalbare en duurzame huizen in Breda,
Etten-Leur en Roosendaal. Samen met
bewoners en partners werken we aan fijne
buurten. We geven ruimte waar dat kan en
zijn aanwezig waar nodig.
 
 
 
 
 

Administrateur VvE | 24-27 uur
Wij regelen de administratie voor 56
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Dit
leggen we natuurlijk alleen maar in handen
van iemand die accuraat is. En goed met
cijfers. Want, jij zorgt voor de (tijdige
betaling van) inkomende facturen en
dagafschriften. Je maakt jaarrekeningen,
eventueel met toelichting aan bestuur en
kascommissie. Verder regel je ook de stook-
en servicekosten van de VvE's. Van
begroting tot eindafrekening. Heeft er
iemand vragen? Dan weten ze dat jij ze
verder helpt. Je communiceert helder en
houdt de organisatie op de hoogte. Maak
vooral ook ruimte in je agenda voor
verbetering van de financiële processen.
Want, daar wordt iedereen blij van! 
 
Zie jij die kans wel zitten?
Je motivatie, cv en het
toestemmingsformulier werving en selectie
ontvangen we graag vóór 29 oktober via
werken@alwel.nl o.v.v.
vacature Administrateur VvE. En wie weet
zit je 2 november bij ons aan tafel voor je
eerste gesprek.
Voor vragen kan je bellen naar Michiel van
der Weegen, Teammanager VvE. Hij is alle
werkdagen bereikbaar (behalve op
woensdag; dat is zijn vrije dag) via 088 
255 24 30. Interne kandidaten krijgen
voorrang in de wervingsprocedure, dus
zorg dat we jouw sollicitatie niet kunnen
negeren.

  

Wij vragen:
• MBO+ /HBO diploma,

financieel-economische
richting

• 2-5 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie

• Aanvullende kennis van
financiële systemen

• Kennis van Twinq (een
pré)

• Koelbloedigheid onder
tijdsdruk

• Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG)

    
 

Wij zorgen voor:
• Werkplezier met

professionele en
betrokken collega's

• Salarisschaal G cao
woondiensten € 2.934,00
- € 3.592,00

• Alle ruimte om jezelf te
onwikkelen

• Flexibele werkplekken en
werktijden

  
 
Wij doen al onze acquisitie
nagenoeg zelf. Bespaar jezelf
(en ons) daarom tijd om hierover
contact op te nemen.
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