
 

 

 

 

 

 
 

 

Wil jij onze organisatie versterken? Ga dan bij ons aan de slag als:  

 

Controller (36 uur)  
Wat ga je doen? 

Als controller binnen Stadlander ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van strategische initiatieven en 

beleidsvoorstellen. Je toetst, analyseert en beoordeelt investeringsbeslissingen en de naleving van afgesproken 

strategische beleidsuitgangspunten vanuit verschillende perspectieven, brengt strategische risico’s in kaart en 

adviseert over de te nemen acties en maatregelen. Je onderzoekt en vertaalt ontwikkelingen in de omgeving, het 

vakgebied en de wet- en regelgeving naar organisatie-brede beleidsvoorstellen en adviseert de bestuurder en het 

directieteam over te nemen besluiten hierin. Je voorziet de raad van commissarissen, het bestuur, de directie en het 

middenmanagement van stuur- en control informatie. Je zorgt ervoor dat deze juist, tijdig en volledig is. Dat doe je 

samen met drie medewerkers aan wie je leiding geeft. Stadlander is een innoverende organisatie en daarom richt je je 

zowel op past, present als future control. We zien je als de waarschuwende kracht tussen de besturende macht 

(directieteam) en de controlerende macht (raad van commissarissen). Je opereert deels in de tweede en deels in de 

derde lijn. Bij activiteiten in de tweede lijn is jouw houding en die van je medewerkers adviserend en meedenkend met 

de organisatie (vanuit de beroepsstandaard). Bij activiteiten in de derde lijn ben je onafhankelijk en 100% objectief 

(vanuit de geldende kwaliteitseisen ten behoeve van de accountantscontrole).  

Je gaat samen met je team uitvoering geven aan het recent vastgestelde teamplan. Hierin is vastgelegd dat we de 

komende jaren meer aandacht geven aan bredere business-control, IT-control, risicomanagement en het leveren van 

gevraagd en ongevraagd advies.  

 
De Controller die we zoeken:  

 heeft een afgeronde, relevante academische opleiding aangevuld met een post-master opleiding (RA, RC of CPC) 

en minimaal vijf jaar relevante werkervaring (bij een woningcorporatie of accountantskantoor)  

 heeft kennis van systemen/processen binnen de woningcorporaties (of is in staat deze zich snel eigen te maken) 

 heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen 

 heeft een kritische blik en een onafhankelijke mening  

 is kwaliteitsgericht en neemt initiatief om de kwaliteit van onze producten, diensten en processen verder te brengen 

 



 is toegankelijk, heeft inlevingsvermogen en weet hoe hij/zij collega's kan aanspreken op gedrag, afspraken en 

eigenaarschap  

 is bovenal een bruggenbouwer en een verbinder die de business helpt om het werk beter te doen  

 

Wat bieden we? 

Wij bieden een afwisselende functie met veel eigen inbreng en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. De functie is 

gewaardeerd in schaal M (max € 6.811). Verder hebben we een mooie pensioenregeling bij SPW, een 

reiskostenvergoeding en (afgestemd op je levensfase) verschillende mogelijkheden op het gebied van flexibel werken. 

Daarnaast bieden we je in je verdere professionele ontwikkeling ruime ondersteuning.  

We starten met een contract van één jaar voor 36 uur per week. Daarna behoort een contract voor onbepaalde tijd tot 

de mogelijkheden.  

 

Wij zijn Stadlander 

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied met veel demografische 

veranderingen en uitdagingen. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de 

stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander 

streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar 

drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder 

centraal, verankering en duurzaam. Kijk vooral ook even naar dit filmpje. Trots zijn we ook op onze Groene Pluim die 

we in september 2019 ontvingen..  

 

Zoeken wij jou? 

Reageer dan door je cv en motivatiebrief te uploaden via deze link. Reageren kan tot en met 16 februari 2020, want 

op donderdagmiddag 27 februari staan de eerste selectiegesprekken gepland en op woensdagmorgen 4 maart zien 

we kandidaten graag voor een tweede keer. Heb je vragen over de functie of de procedure? Stuur dan een mail naar 

P&O@stadlander.nl en wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk wordt teruggebeld. 

Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de procedure. Je reactie wordt verwerkt door 

Vacaturepro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en overige correspondentie 

 

Noot voor werving- en selectiebureaus: wij werven onze kandidaten zelf. 

Contact opnemen n.a.v. deze vacature is dus niet nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=qtHIKaFsCA0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TVNG9NKYg-g
https://vacaturepro.nl/vacature/controller-36-uur/?utm_source=Stadlander&utm_campaign=Controller
mailto:P&O@stadlander.nl

