
 
 

Gewoon bijzonder dát is MaasWonen!  

MaasWonen is met ongeveer 2.500 zelfstandige en onzelfstandige woningen een relatief kleine corporatie. 
Als categorale corporatie levert zij een belangrijke bijdrage aan het huisvesten van senioren in Rotterdam 
en omgeving. MaasWonen is een nog jonge organisatie, voortgekomen per 1 januari 2020 uit de 
organisatorische ontvlechting van Stichting Laurens (zorgorganisatie) en Stichting Laurens Wonen. 
Sindsdien heeft MaasWonen zich ontwikkeld van een beheer- naar een ontwikkelorganisatie. Naast 
nieuwbouw en verduurzaming kent MaasWonen ook diverse innovatieve sociale projecten. 

Administratief medewerker afdeling financiën (36 uur) 

‘’Waar anderen alleen beloven dat je opleidingen mag volgen, kun je het bij ons écht doen.’’ 

Jouw nieuwe werkplek 

Je toekomstige collega’s houden van vrijheid en bepalen zelf of ze thuis of op kantoor werken. Er is 
sprake van een informele sfeer en platte organisatiestructuur. Op ons kantoor op de achtste verdieping 
met uitzicht over Rotterdam is op elke vierkante meter de dynamiek voelbaar. De collega’s van de 
verschillende afdelingen lopen regelmatig bij elkaar naar binnen om nieuwe ideeën te delen. Elke dag 
draagt iedereen indirect bij aan het verhuren en beheren van goede, betaalbare woningen voor met 
name ouderen in de regio Rotterdam. Onze vastgoedportefeuille bestaat uit wooncomplexen en 
verpleeghuizen. Korte lijnen vinden we belangrijk, zo kennen we onze huurders goed. Voeg jij jouw 
kennis en ervaring toe aan de afdeling financiën van MaasWonen?  
 

Het team waar je onderdeel van wordt 
Op de werkvloer werk je samen met je directe collega’s Andy en (tijdelijk) Levent. Daarnaast zal je 
ook veel gaan samenwerken met collega’s Sui Wah en Robbert, de controllers in het team. En collega 
Monique die verantwoordelijk is voor de debiteuren- en huur administratie. Iedereen in het team 
heeft meer dan tien jaar werkervaring binnen de corporatiebranche. Dit biedt jou de mogelijkheid 
om je hierin verder te ontwikkelen. Jij krijgt energie van administratieve werkzaamheden, je bent 
vastbesloten en proactief. Zodra er ad hoc werkzaamheden zijn pak je deze op. Je ontzorgt het team 
door ‘van alles en nog wat’ op te pakken. Jouw kerntaken zullen zijn: 

- boeken van bankafschriften 
- crediteurenadministratie 
- opstellen van facturen 
- ondersteunen huuradministratie (o.a. jaarlijkse huurverhoging) 
- servicekosten 
- administratieve verwerking van de verzekeringen 

 
Regelmatig heb je contact met de leveranciers, bestaande uit hoofdzakelijk aannemers die het 
vastgoed opknappen en onderhouden. Daarnaast heb je contact met verschillende utiliteitsbedrijven. 
Je bent integer en werkt secuur met alle betrouwbare informatie, die je verwerkt tijdens het 
administreren. Je vindt het belangrijk dat de administratie tijdig is verwerkt. Met jouw kennis en 
ervaring lever je graag een bijdrage, om verder te bouwen aan het proces van een efficiëntere en 
transparantere administratie. Op dit moment wordt soms gewerkt met tijdelijke oplossingen, in de 
werkprocessen liggen er kansen voor verbetering, zoals het werkproces van de facturatie, waar op het 
moment nog onvoldoende het systeem Dynamics Empire online wordt benut. Je wordt betrokken bij 
het jaarplan van de afdeling en bent graag op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving. 
Bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhogingen die vanuit de politiek worden bepaald of de verhoging van 
het voorschot van servicekosten, vanwege de huidige energie uitdagingen. Overzicht en structuur 
tijdens je werk vind je belangrijk en routinematig werken ervaar je als prettig. Bijvoorbeeld het 
dagelijks boeken van de crediteuren, de bankafschriften en je blijft scherp waardoor niks je ontgaat. 



 
Hierdoor draag je bij aan de hoge kwaliteit van de administratie en ben je van veel toegevoegde 
waarde binnen het team financiën.  
 

Dit breng jij mee 
• diploma bedrijfsadministrateur of assistent accountant  

• 3+ jaar werkervaring als administratieve medewerker financiën  

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

Wij bieden o.b.v. fulltime contract (36 uur): 
• salaris € 2.832,- - € 3.438,- per maand 

• vast contract 

• reiskostenvergoeding 

• 2/3 betaling pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) 

• 8% vakantiegeld 

• eindejaarsuitkering  

• bedrijfsuitjes 

• hybride werken 

• vers fruit op kantoor 

• thuiswerkvergoeding  

• laptop en telefoon van de zaak 

• loopbaanontwikkelingsbudget € 900,- per jaar  
 
Maak van deze vacature jouw nieuwe baan. Stel je aan ons voor door nu te solliciteren. Stuur je 
sollicitatie naar m.grunewald@maaswonen.nl 
 
Nadat je hebt gesolliciteerd ontvang je binnen twee weken onze reactie. Inhoudelijke vragen over de 
vacature? Onze manager financiën en bedrijfsvoering Mark van der Zon beantwoordt met plezier je 
vragen. Stuur een e-mail naar: m.vanderzon@maaswonen.nl of bel naar 010-4070704. 
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