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MISSIE

De financiële motor van het bedrijf zijn is 
je missie. Als financiële motor zorg jij dat 
Wibaut op lange termijn impact kan leveren 
op Woongeluk. Je houdt je als zelfstandig 
en ervaren finance professional bezig met 
alle uitvoerende taken die nodig zijn om 
de dagelijkse financiële huishouding op 
orde te krijgen en te houden. Doordat jij je 
werkzaamheden feilloos uitvoert is er overzicht 
en controle over de financiële situatie van 
het bedrijf. De stabiliteit die jij bewerkstelligt 
maakt het mogelijk voor het leiderschapsteam 
om te werken aan de groei en verdere 
ontwikkeling van de onderneming. Je bent 
scherp op eventuele achterstanden, fouten en 
omissies en handelt vervolgens pro actief om 
dit, bij voorkeur structureel, op te lossen.  

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

→ In deze veelzijdige functie heb je met  
 verschillende interne- en externe  
 betrokkenen (accountant, adviseurs,  
 aannemers, huurders en collega’s)  
 overleg en afstemming over het werk.

→ Je bent verantwoordelijk voor de periodieke  
 controle van de projectadministratie

→ Je draagt zorg voor de tijdige facturatie  
 van de huur van de beleggingsprojecten

→ Je bent verantwoordelijk voor het  
 crediteuren en debiteurenbeheer van de  
 verschillende entiteiten

→ Je biedt ondersteuning bij het opstellen  
 van de jaarrekeningen en stelt tijdig de  
 financiële rapportages op voorzien van een  
 kwalitatieve analyse
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WOONGELUK

Bij Wibaut geloven we dat voor een goed leven 
woongeluk een voorwaarde is. Iedereen zou 
een fijn (t)huis moeten kunnen hebben dat 
past bij zijn levensstandaard. Want prettig 
wonen maakt mensen gelukkiger. En mensen 
die gelukkig zijn maken de wereld mooier. 
Maar een prettige woning is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend, zelfs niet in Nederland. Er 
zijn structureel te weinig woningen waardoor 
mensen geen eigen woonplek hebben of in 
een voor hen ongeschikte woning wonen. 
Als projectontwikkelaar zien we het als onze 
opdracht om voor die mensen veel kwalitatieve, 
passende woonconcepten te ontwikkelen en te 
realiseren. Met het woongeluk dat we daarmee 
creëren, hopen we bij te dragen aan het 
leven van vele mensen en een mooier en nog 
prettiger Nederland. 
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UITKOMSTEN

→ De door het externe administratiekantoor  
 geboekte administratie check je maandelijks  
 op juistheid en volledigheid

→ Elk kwartaal een rapportage per project met  
 aansluiting op de financiële administratie

→ Elke maand een rapportage van diverse  
 entiteiten voorzien van kwalitatieve analyse  
 van de verschillen tussen het budget en de  
 werkelijkheid

→ Je bereidt de maandelijkse  
 liquiditeitsprognoses voor

→ Je bereidt de jaarlijkse budgetten voor

→ Binnen een halfjaar een model  
 opgezet voor de periodieke update van  
 de liquiditeitsprognoses 

→ Wekelijks voorbereiden betaalrondes 

→ Je draagt periodiek verbetervoorstellen  
 aan in het verder professionaliseren van  
 de financiële processen
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COMPETENTIES

Sociale vaardigheden
Als Assistent Controller beschik je over goede 
sociale vaardigheden. Je onderhoudt interne en 
externe contacten waarbij een constructieve, 
empathische open houding, luistervaardigheid, 
overtuigingskracht, belangrijk zijn.

Accuraatheid
Je kunt zeer nauwkeurig werken, de cijfers  
die je oplevert, die kloppen 100%. 

Zelfstandigheid
Je bent in staat zelfstandig te werken en pakt 
zaken pro- actief op. Hierin heb je oog voor 
het grotere geheel en neemt initiatief om 
verbeteringen door te voeren. 

Samenwerken
Je bent een teamspeler die graag informatie  
en ervaringen deelt met collega’s. Daarbij sta 
je open voor feedback en durf je ook feedback 
te geven aan je collega’s.

Integriteit
Je komt in aanraking met vertrouwelijke zaken. 
Hierbij is het zaak dat je integer bent en hier op 
de juiste wijze mee om kunt gaan.

Analytisch vermogen
Door bepaalde zaken te analyseren en verder  
te zoeken dan het zichtbare probleem, kom je 
tot een goede en bruikbare analyse waarmee  
jij kunt bijdragen aan de organisatie.

Ervaring
Je hebt aantoonbare ervaring (minimaal 
3 jaar) in een vergelijkbare rol waarin je 
zelfstandigheid en pro activiteit hebt ingezet. 
Ervaring bij een groeiende organisatie met 
korte lijnen is daarin een pré.
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KERNWAARDEN  
WIBAUT

WEL—
ZIJN
Je zorgt goed voor jezelf  
en wij voor jou.

INTE— 
GRITEIT
Alles is uit te leggen.

GROEI
Stilstand is achteruitgang.

VRIJ—
HEID
Je bepaalt zelf wat eerst,  
waar, wanneer en hoe.

SAMEN—
WERKEN
Het is als een estafette,  
alleen ben je kansloos.

MERKWAARDEN  
WIBAUT

Wilskrachtig
We komen op voor groepen mensen die geen 
geschikte woning hebben. We zijn vastberaden 
om voor hen woongeluk te creëren. Dat doen 
we door schijnbare grenzen te doorbreken met 
wilskracht en een beroep op menselijkheid. Met 
realisatiekracht en ondernemerschap. Daardoor 
krijgen wij ook dingen voor elkaar die anderen 
niet voor mogelijk hadden gehouden. 

Verbindend 
Woongeluk wordt het grootst als bewoners 
en de mensen in de omgeving met elkaar in 
verbinding staan. Daarom hebben we oog voor 
alle belanghebbenden en werken we met veel 
respect voor de woonomgeving en de historie 
daarvan. We streven naar maximaal draagvlak.

GOED OM  
TE WETEN

Hoe meer mensen we aan een werkelijk goede woning kunnen helpen,  
hoe meer voldoening ons dat geeft. Vanuit ons verleden als kleine, high-end 
ontwikkelaar zijn we aan het opschalen naar meer en grotere projecten 
voor de groepen die dat echt nodig hebben, groepen waarvoor op dit 
moment geen (passende) woningen beschikbaar zijn. We werken nu 
nog met een team van 9 professionals, maar dat aantal zal de komende 
jaren gaan toenemen. In deze rol werk je nauw samen met de Financieel 
Manager. Door jouw goede functioneren creëer je ruimte voor de Financieel 
Manager om zich te richten op de groei van de onderneming en de 
tactische en strategische werkzaamheden die hiermee samenhangen.
Binnen Wibaut heeft persoonlijke ontwikkeling de afgelopen jaren een 
steeds belangrijker plek gekregen binnen de organisatie. We doen als team 
sessies om de samenwerking en onderlinge relaties te verbeteren, waarbij 
individuele trajecten gestimuleerd worden. 

Kwalitatief 
We streven naar duurzaam woongeluk en gaan 
daarbij niet voor de snelle winst. Kwaliteit staat 
voorop. Van de ontwikkeling van de projecten, 
tot de bouw en de communicatie. Alles moet 
écht goed zijn. 

Transparant 
We houden van eerlijkheid. We zijn open en 
transparant. We houden niet van verrassingen. 
Transparantie brengt ons verder en geeft 
duidelijkheid en vertrouwen.
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