
Wij zoeken een ervaren en resultaatgerichte medewerker � nanciële administratie
(24 uur per week). Binnen deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de
� nanciële administratie van de gehele organisatie.

Over MeerWonen
MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, 
verhuren en onderhouden van ruim 3.300 sociale 
huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen 
van Oegstgeest en Kaag en Braassem. Als relatief 
kleine organisatie zijn wij daadkrachtig en letterlijk en 
� guurlijk dichtbij onze huurders. De 38 medewerkers 
werken op een persoonlijke en betrokken wijze samen 
met de klant en met elkaar. De werksfeer is informeel 
en de arbeidsomstandigheden zijn goed.

Wat ga je doen
De functie bestaat uit uiteenlopende � nancieel-
administratieve taken met diverse aandachts-
gebieden waaronder:
• Projectadministratie (onderhoud)
• Verwerken van inkoopfacturen en bankafschriften
• Verzamelen en aanlevering van salarismutaties 

voor salarisverwerking 
• Verwerken en afrekening van servicekosten van 

onze complexen
• Klaarzetten van betaalbestanden ten behoeve van 

de interne controle

Jouw talenten
• Aantoonbare ervaring met vergelijkbare 

werkzaamheden
• Ervaring met administratiesystemen (primair 

systeem ViewPoint)
• Flexibiliteit 
• Een groot verantwoordelijkheidsgevoel

• Pro-actief en resultaatgericht
• Goede samenwerking maar ook zelfstandig kunnen 

functioneren
• Accuratesse
• Minimaal MBO niveau

Wij bieden jou
Een gevarieerde functie binnen een gezellig team. 
De functie is ingedeeld in Schaal G van de CAO 
Woondiensten. Het salaris is afhankelijk van 
ervaring en opleiding. De functie is voor 1 jaar 
waarbij verlenging eventueel mogelijk is.

Enthousiast geworden?
Laat dan wat van je horen! Stuur ons dan uiterlijk 
15 november 2021 jouw motivatie en cv naar 
sollicitatie@stichtingmeerwonen.nl. Heb je vragen 
over de functie, stuur gerust een mail naar de mana-
ger van de afdeling Financiën: sander.verbrugge@
stichtingmeerwonen.nl. Wil je meer weten over 
MeerWonen kijk dan op www.stichtingmeerwonen.nl

Wij vragen voor je indiensttreding een VOG te 
overleggen. Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature stellen we niet op prijs.

BEN JIJ EEN VAKKUNDIGE, 
ENTHOUSIASTE EN PRO-ACTIEVE 

FINANCIËLE MEDEWERKER? 
DAN ZOEKEN WE JOU! 
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