
  

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

zoekt voor uitbreiding van het team Bedrijfsvoering & Control een  

Assistent financial controller  

met affiniteit met projectmanagement en automatisering 

fulltime - 36 uur per week 

 
 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

 

Dat is wat je bij WSW krijgt. Vrijheid om het beste uit jezelf te halen en verantwoordelijkheid in het werk. 

WSW biedt alle ruimte om te groeien in een leuke, enthousiaste en laagdrempelige organisatie. 

 

Dat je de komende jaren veel gaat leren staat vast, we hechten veel waarde aan persoonlijke groei en 

professionele ontwikkeling. Jijzelf hebt de regie over je eigen loopbaan. WSW faciliteert en ondersteunt 

hierin maximaal.  

 

Bij WSW werken we hybride. Jijzelf bepaalt of je thuis werkt of op ons kantoor in Hilversum.  

 

Naast vrijheid, verantwoordelijkheid, ruimte en groei biedt WSW goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk opleidingsbudget, flexibele werktijden en een solide 

pensioenregeling. 

 

Jouw werk als Assistent financial controller 

 

Als Assistent financial controller heb je een zeer uiteenlopend takenpakket. Van administratieve taken 

tot projecten.  

 

Je voert de dagelijkse en periodieke administratieve taken van de afdeling uit. Zo leg je de begroting 

vast in de administratie en beheer je de rekenschema’s, grootboeken, journaalposten, 

projectadministratie en de administratie van obligoleningen en vaste activa. Je verzorgt de aangiften 

btw en loonbelasting. Je stelt de financiële projectrapportage op en levert input voor audits. Ook voer je 

de tweedelijnscontrole uit van het primaire proces.  

 

Je ondersteunt de financial controller / business controller bij de uitvoering van hun werkzaamheden en 

bent back-up bij verlof en verzuim. Deze ondersteunende werkzaamheden bestaan onder meer uit het 

voorbereiden van de kwartaalrapportages. 

 

We gaan bij WSW de administratieve verwerkingen verder automatiseren. Je verzorgt hiervoor het 

projectmanagement van de projecten digitalisering facturatie, bankafschriften, contractenregister, 

archief en kwartaalrapportages. 

 

Je werkt op de afdeling Bedrijfsvoering & Control (B&C) in een team met 4 collega’s. Jouw collega’s 

hebben de taak van financial controller, business controller en administrateur (salarisadministratie en 

WKR). Het team wordt aangestuurd door een teamleider B&C.   

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

Over jou 

 

Na jouw opleiding heb je enkele jaren gewerkt in een financiële functie gelijk of soortgelijk aan de 

functie van assistent financial controller. Maar je wil meer afwisseling en daarom is deze functie zo 

geschikt voor jou! 

 

De functie heeft veel verschillende taken. Je bent vast niet ervaren in al deze taken, maar je vindt het 

leuk om te leren en te onderzoeken. Wij zoeken iemand die van aanpakken weet en zich nieuwe taken 

snel eigen kan maken. Dit doe je niet alleen, maar binnen een team van professionals. 

 

Jouw profiel 

 

• HBO werk- en denkniveau (financieel-economische richting). 

• Aantal jaren relevante werkervaring. 

• Je kan goed schakelen tussen verschillende werk- en communicatieniveaus.  

• Je bent sociaal vaardig; je kan goed samenwerken en communiceren met collega’s. Dit blijkt uit 

jouw gevoel van respect voor een ander en de manier waarop je anderen informeert over jouw 

werkzaamheden. 

• Je bent flexibel en kan goed omgaan met veranderingen in je planning. 

• Ervaring met opstellen van rapportages uit financiële systemen. 

• Kennis van MS-Excel en rapportagesoftware zoals Qlik Sense, Power BI en Tableau.  

• Ervaring met automatiseringstrajecten. 

• Ervaring en affiniteit met projectmanagement zijn een pre. 

• Je werkt zelfstandig en neemt initiatief. 

• Je neemt eigen verantwoordelijkheid. 

 

Nog even over ons 

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van 

woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw toegang 

hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Het door WSW geborgde vermogen 

bedraagt circa € 83 miljard. De door WSW geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van 

gemeenten, rijksoverheid en financiers (met een triple-A rating van de ratingbureaus Standard & Poor’s 

en Moody's). Bij WSW werken ongeveer 70 medewerkers.  

 

Bij ons werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de 

financiering van sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid, deskundigheid, 

betrokkenheid, respect en integriteit hoog in het vaandel staan. 

 

Meer weten of reageren? 

 

Wil je meer weten over ons of over de functie neem dan contact op met Theodoor Raaphorst, 

teamleider B&C, 06 82 30 21 98. 

 

Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling P&OO, 035 52 86 400. Wil je 

reageren? Stuur dan je motivatiebrief met je cv naar vacatures@wsw.nl. Je hoort dan snel van ons. 

 

Om inzicht te krijgen in je capaciteiten en gericht met je ontwikkeling aan de slag te gaan, wordt in de 

eerste periode van je dienstverband een ontwikkelassessment afgenomen. 


