Vacature Concerncontroller
Verbinding, dat was het sleutelwoord toen je een jaar geleden als Concerncontroller bij
ProWonen aan de slag ging. Je wist dat je vanuit deze functie aan de basis stond van iets
heel moois; een ambitieuze transitie van de organisatie. Een prachtige uitdaging die je met
beide handen aangreep.
Jij bent altijd al gek geweest op cijfertjes. Leuk is dat je die passie in deze functie kunt
combineren met het stimuleren van samenwerking, ondernemerschap en empowerment.
Energie krijg je ook door het “Three Lines Model” waarmee jullie werken. Hierdoor had je
snel overzicht, kon je interne processen verder uitwerken en houd je grip op
risicomanagement. Door je overtuigingskracht en organisatiebewustzijn heb je goed de
verbinding weten te leggen met je collega’s en de andere afdelingen binnen ProWonen.
Samen met de managers, bestuurder en Businesscontrollers ben jij “in control”. Iedereen
kan daardoor effectief en efficiënt werken en ons maatschappelijke doel nastreven: zorgen
dat iedereen een (t)huis heeft.
We zullen ons eerst even voorstellen
Wij zijn ProWonen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een (t)huis; een plek waar je je ook écht
thuis voelt. Voor langere tijd, ook als daar zorg bij nodig is. Dat vraagt om een vitale
woonomgeving. Daarom zijn ‘betaalbaar’, ‘beschikbaar’, ‘duurzaam’ en ‘specifieke doelgroepen’
voor ons vertrouwde thema’s. Samen met onze partners bieden wij woningen aan in een plezierige
en veilige woonomgeving. We zijn gevestigd in Borculo en je kunt ons vinden in acht grote en
zeventien kleine kernen van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een Concerncontroller die op eigentijdse en inspirerende wijze invulling geeft aan deze
rol. Een collega die gevoel en begrip heeft voor de structuur, de politieke verhoudingen en
doelstellingen van de organisatie. Maar boven alles een verbinder pur sang is; jij bent betrokken en
gericht op samenwerking. Je zorgt ervoor dat het bestuur en de RvC gevraagd en ongevraagd
geadviseerd worden over strategische keuzes en initiatieven.

Als Concerncontroller:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stel je het jaarlijkse auditplan op, welke tot stand komt door een risicogerichte analyse van
processen en thema’s.
Heb je kennis van en ervaring met het inrichten en toepassen van het Three Lines Model
als risicomanagementsysteem
Geef je advies over bedrijfsprocessen en AO-IC, in samenspraak met de 1e en 2e lijn.
Lever je een bijdrage aan de softcontrols van de organisatie, zoals gewenst gedrag,
transparantie en aanspreekbaarheid van collega’s.
Toets je de kwaliteit en integraliteit van de besluitvorming en implementatie, ook doe je
verbetervoorstellen.
Toets je project- en beleidsvoorstellen aan de koers van de organisatie.
Zie je toe op de governance: Is er sprake van goed bestuur? Wordt wet- en regelgeving
goed nageleefd? En zijn hier voldoende checks op?
Heb je affiniteit met ICT en het gebruik en de inrichting van ondersteunende ICT-systemen.

We zijn natuurlijk vooral op zoek naar een Concerncontroller die qua karakter, motivatie en visie
perfect bij ons past. Daarnaast is onze ideale kandidaat naar alle waarschijnlijkheid:
•
•
•
•
•

Een analytisch denker die durft door te vragen.
Zeer communicatief vaardig en organisatiesensitief.
Een Hbo/Wo’er met ervaring in een soortgelijke functie waarin finance, governance en
risicomanagement belangrijke aandachtgebieden zijn.
Een overtuigende, daadkrachtige persoonlijkheid met interesse in het brede werkveld van
een woningcorporatie.
Betrokken en sociaal; iemand die voor verbinding zorgt op alle niveaus – van strategisch,
naar tactisch naar operationeel – en daarbij een helicopterview houdt.

Herken jij jezelf in bovengenoemde punten? Dan zou jij zomaar eens onze nieuwe
Concerncontroller kunnen zijn?
Met wie en voor wie werk je?
In de functie van Concerncontroller heb je een onafhankelijke rol binnen de organisatie en val je
rechtstreeks onder de bestuurder en ben je lid van het management team. Binnen de afdeling
Finance werk je samen met de drie Businesscontrollers. Je komt te werken bij een organisatie die
in ontwikkeling is en waar de nieuwe kernwaarden – bewustwording, lef, ontwikkeling,
eigenaarschap en inlevingsvermogen – het woord Bloei vormen. Dat is waar de organisatie voor
staat en waaraan jij als Concerncontroller mede vorm mag geven.
Ben jij al enthousiast geworden en ben je nieuwsgierig naar wat we jou allemaal te bieden hebben?
Lees hieronder dan snel nog even verder over deze unieke functie.
Dit krijg je van ons
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie in een dynamische organisatie die volop in beweging is.
Je gaat deel uitmaken van een organisatie met een maatschappelijke opgave.
Ontwikkeling is belangrijk, ook persoonlijk, dus dat stimuleren wij actief.
De vrijheid en de mogelijkheid om deze functie zelf vorm te geven.
Een 36-urige werkweek, al is 32 uur ook bespreekbaar.
Een salaris in schaal L (CAO Woningcorporatie) minimaal € 4345 en maximaal € 6391
bruto per maand op basis van 36 uur per week.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals thuiswerkfaciliteiten, een opleidingsbudget,
laptop, telefoon en reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Ben jij helemaal enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en wil jij werken bij
ProWonen? Twijfel dan niet en solliciteer bij ons als Concerncontroller. Dit kan via deze link.
Tijdens de sollicitatieprocedure wordt gebruik gemaakt vanDiSC. Voor vragen over de functie
en/of de procedure kun je contact opnemen met Ingrid Boekema (Consultant Effectus-HR) op
telefoonnummer 06-15208859.
Acquisitie
Wij werken bewust en vol vertrouwen met Effectus-HR samen aan het invullen van deze vacature.
Dat is de reden dat Effectus-HR exclusiviteit voor deze vacature heeft gekregen. Gezien hun
vervullingsgraad van 93% zijn we ervan overtuigd dat zij ook voor deze vacature een meer dan
geschikte kandidaat vinden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is daarom niet nodig en
ook niet gewenst.

