
 

 

 

Allround financieel medewerker 
24-32 uur per week 

 

‘Samen werken we aan veerkrachtige wijken’, dat is het motto van 3B Wonen. De komende jaren 

zetten wij in op een flinke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland. Daarbij 

letten we op betaalbaarheid en werken we samen met onze partners aan inclusieve wijken, wij willen 

dat iedereen mee kan doen. Wij zoeken een financiële kanjer met een klantgedreven en zorgvuldige 

aanpak die onze ambities helpt waar te maken.   

  

Wat ga jij doen? 

Samen met je collega’s zorg je ervoor dat 3B Wonen financieel op orde is. Juist door de grootte van 

onze  corporatie is de functie heel veelzijdig. Zo ben je verantwoordelijk voor het juist en tijdig 

verwerken van de huuradministratie. Dit gaat van maandelijkse huurbetalingen tot huurincasso. 

Verder heb je het afwikkelen van het proces service- en stookkosten goed in de vingers. Je bepaalt  

de voorschotten en je stelt moeiteloos de afrekening daarvan op. Niet onbelangrijk is de correcte 

en optimale creditering en betaalbaarstelling van facturen en het innen van de huren. Je houdt 

daarbij ook de leningen en administratie van de woningwaardering bij. Om de veelzijdigheid 

compleet te maken zorg je mede voor de uitvoering van de salarisadministratie, de aangiften en 

loonheffing en de budgettering. Tenslotte zorg je mede voor het efficiënt maken en houden van de 

relevante processen.  

 

Je doet dit alles niet alleen, maar samen met een collega. Zo kunnen jullie onderling sparren en 

elkaar vervangen bij afwezigheid.  

 

Wat breng je daarvoor mee?  

• Minimaal een afgeronde relevante opleiding op MBO niveau; 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring bij voorkeur binnen de corporatiesector; 

• Kennis en ervaring van het verwerken van de salarisadministratie; 

• Je bent klantgericht en denkt in mogelijkheden;  

• Je bent iemand die zelfstandig is, maar ook graag samenwerkt met collega’s; 

• Je bent zorgvuldig en kan goed plannen en organiseren;   

• Je ben een leuke collega met een gezonde dosis humor en energie. 

 

Wat krijg je daarvoor terug? 

De functie die we bieden is, zoals gezegd, veelzijdig. Werken bij 3B Wonen is werken binnen een 

organisatie waar veel gebeurt. Vanuit ons Koersplan stellen we samen doelen, behalen we 

resultaten en vieren onze successen. Ook fouten maken, ervan leren en herstellen hoort daarbij.  

 

Je komt te werken in een informele organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng en ruimte voor 

ontwikkeling en groei. Het salaris bedraagt maximaal € 3.592,- bruto per maand bij 36 uur. De Cao 

Woondiensten is van toepassing.  

 



 

 

Nieuwsgierig en meer weten? 

Bel Henk Gravesteijn, adviseur Financiën & Bedrijfsvoering, op telefoon: 06 556 837 39. 

 

Hoe kun je reageren? 

Ben je enthousiast én nieuwsgierig naar deze veelzijdige functie binnen een ambitieuze corporatie? 

Dan nodigen wij je van harte uit te reageren vóór 13 september 2021. Stuur je cv en je motivatie 

naar sollicitatie@3bwonen.nl.  

 
Wie is 3B wonen 

3B Wonen is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 4.300 woningen in de gemeente 

Lansingerland. Wij zijn betrokken bij onze huurders én hun buurt. Met onze -toekomstige- huurders, 

hun buren, de gemeente en partners werken we aan leefbare, inclusieve wijken. Wijken waar 

iedereen kan wonen en meedoen! Onze dienstverlening is erop gericht onze huurders zo goed mogelijk 

te bedienen door te weten wat er bij hen speelt. Dat doen we door naar bewoners te luisteren, ze te 

betrekken en ze mede-eigenaar te laten zijn van activiteiten en programma’s in hun wijk.  
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