
Medewerker Finance

Kom binnen bij Ons Huis!

Zo werk jij aan Ons Huis
Dit heb jij in huis

Dit is Ons Huis

Dit hebben wij in huisZo’n 10.000 mensen hebben 
een thuis bij ons. Dat maakt 

ons trots en geeft ons 
energie. Ons Huis? Dat zijn 
wij, 59 collega’s die samen 
zorgen voor betaalbare 

huurwoningen in prettige 
buurten in Enschede en 
omgeving. We zijn een 

ambitieuze corporatie in 
ontwikkeling en staan dicht 

bij onze huurders.

Onze kernwaarden 

Samen Betrokken Persoonlijk Ontwikkelend

Word jij onze 
nieuwe collega?

Samen met jouw collega's van de afdeling 
bedrijfsbeheer zorg jij ervoor dat de 
financiën van onze organisatie goed op orde 
zijn. Je bent verantwoordelijk voor:
o service- en stookkosten administratie
o financiële administratie voor VvE’s en 

verbindingen
o debiteuren- en huuradministratie, 

waaronder de jaarlijkse huurverhogingen
o verwerking van dagboekingen

Ook zorg je samen met jouw collega's voor 
een zo optimaal mogelijk financieel-
administratief proces. 

Jouw functie is alles behalve saai en jij weet 
dit in te vullen met een gezonde portie humor 
waardoor jij een aanwinst bent voor de 
afdeling bedrijfsbeheer!

Jij bent betrouwbaar, 
nauwkeurig en weet goed 

overzicht te houden. Je hebt 
een mbo-4/hbo-opleiding in 

een financiële richting 
afgerond. Zelfstandig werken 

gaat je goed af, maar je 
functioneert ook makkelijk 

binnen een team.

Ons motto
‘Ons Huis jouw thuis’ 

Collega’s waar je op kunt bouwen 
en waarbij jij je thuis voelt. Zij 

geven ons een 8,5 op tevredenheid, 
daar zijn we trots op! Verder is er 

ruimte voor eigen inbreng, 
initiatief en persoonlijke 

ontwikkeling. En niet onbelangrijk 
een salaris van min. € 3.095,- max. 

€ 3.789,- in schaal G volgens de 
CAO woondiensten.

Voel jij je aangesproken? Dan 
komen we graag met je in contact! 
Mail je cv en motivatie naar 
sollicitatie@onshuis.com vòòr 20 
februari a.s. De gesprekken vinden 
plaats op donderdag 23 februari!

Voor meer informatie, neem 
contact op met:
 Menno Laarveld, Manager 

Bedrijfsbeheer
tel. 06 14 87 07 14

 Maureen van Tongeren, HR 
Adviseur tel. 06 18 87 13 03

Krijg jij energie van financiële vraagstukken 
en ben jij sterk in overzicht houden? Dan 

zoeken wij jou!

32 uur


