Voel je thuis; dat is ons motto. Als woningcorporatie zorgt Domijn voor goede en
betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Er wonen ongeveer 30.000
mensen in onze huizen in Enschede, Haaksbergen en Losser. In totaal hebben we 15.500
woningen die we verhuren, onderhouden en beheren. Bij ons gaat het om meer dan
alleen een huis; we zetten ons met hart en ziel in om huurders fijn èn betaalbaar te laten
wonen. Met ruim 200 medewerkers zetten wij ons hier dagelijks voor in. En we hebben
een plekje vrij voor een:

young professional Finance & Control
Wat ga je doen?
Als young professional heb je een belangrijke ondersteunende rol bij het opstellen, analyseren,
controleren en interpreteren van data voor de maandcijfers en het samenstellen van de
(4)maandrapportages. Een van jouw speerpunten wordt het doorontwikkelen van de analyses die
F&C opstelt. Bijvoorbeeld voor het huurstandenregister, de huurdebiteuren en de leegstand. Je
maakt gebruik van nieuwe rapportage tools zoals Power BI waarmee je financiële rapportages in
begrijpelijke dashboards vertaalt. En je denkt mee over de vraag: hoe kunnen we onze systemen
en processen optimaliseren om nog beter te voldoen aan de (financiële) informatiebehoefte? Je
voert audits uit op het passend toewijzen en de woningverkopen. Vervolgens help je je collega’s
met de verbeter- en actiepunten die voortvloeien uit de audits en ondersteun je bij het uitwerken
van de procesbeschrijvingen. Je rapporteert aan Frank Roerdinkholder, manager Finance & Control.
Ons team
Je komt te werken op de afdeling Finance & Control met enthousiaste collega’s die gaan voor
kwaliteit en een positieve werksfeer. Het team weet wat er speelt in de organisatie en denkt mee
hoe Domijn haar maatschappelijke opgave kan realiseren met een duurzaam business model.
Binnen F&C maken we onderscheid tussen Business Control, Financial Control en Operations.
Wat verwachten we van jou?
We zijn op zoek naar een young professional met een afgeronde HBO opleiding Bedrijfseconomie.
Je hebt je eerste werkervaring opgedaan en/of je bent gestart met een vervolgopleiding
(bijvoorbeeld een controllers- of accountancy opleiding) en je wilt je verder ontwikkelen. Je werkt
graag samen, ziet wat er moet gebeuren en je bent analytisch sterk. Je volgt de nieuwe
technologische ontwikkelingen op de voet. Adhoc vraagstukken van collega’s doe je er graag even
tussendoor. Je maakt zaken niet moeilijker dan ze zijn en kijkt met een frisse open blik. Je bent
positief kritisch, neemt werk uit handen; kortom je bent een rots in de branding voor jouw
collega’s. Topkwaliteit vergt immers teamwork!
Wat bieden we jou?
Een leuke baan met fijne collega’s en veel afwisseling in je werk. We zorgen voor een goed
inwerkprogramma en daarna krijg je alle ruimte en vrijheid om volop aan de slag te gaan. We
bieden een jaarcontract met een 36-urige werkweek in een inspirerende werkomgeving in de
Performance Factory en goede opleidingsmogelijkheden!
Enthousiast?
Ben jij een financieel talent, servicegericht en heb je interesse, dan kun je voor meer informatie
contact opnemen met Frank Roerdinkholder, telefoon 06-32059683. Jouw sollicitatie kun je vóór 25
maart 2020 richten aan Domijn, Diane Hemstra, Mens en Organisatie, per e-mail:
sollicitaties@domijn.nl.

