
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de controlfunctie is de controle op ons eigen handelen belegd. Als controller adviseer je de directeur-
bestuurder en (de leden van) het managementteam. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische 
advisering en voor de bewaking en toetsing van de bedrijfsvoering in brede zin. Je stuurt en adviseert 
hierbij op verbetering, vanuit een goede samenwerking met medewerkers. Risicomanagement, toezicht op 
de interne organisatie, bestuurlijke informatie  en control zijn elementen in jouw functie waar je blij van 
wordt! Je beweegt je onafhankelijk door de organisatie en hebt een adviserende en “directe lijn” naar de 
Raad van Commissarissen. Je stelt het controleplan voor de interne audits op en je adviseert over 
inrichting, procedures en kwaliteit van de planning,- en controlcyclus.  
 
Je werkt nauw samen met de controllers van Beveland Wonen en Zeeuwland. Samen kijken jullie naar 
mogelijke synchronisatie van interne controles en audits, houden jullie elkaar scherp en stemmen jullie 
waar mogelijk beleid en reglementen af. 

 

Ben jij onze nieuwe Controller? 

(28-36 uur per week) 

 
 
 
Werken bij een woningcorporatie is leuk! Het is een sector die volop in beweging is én forse uitdagingen 
biedt! Woongoed Middelburg is een organisatie met een duidelijk maatschappelijk doel. We verhuren in 
Middelburg ruim 6.300 woningen aan mensen met veelal een kleine portemonnee. We hebben een 
omvangrijk onderhouds- en investeringsprogramma. We bouwen de komende jaren 750 nieuwe woningen.  
 
Woongoed is een financieel gezonde organisatie, met een open bedrijfscultuur. We werken met zo’n  
65 enthousiaste collega’s. Ons kantoor staat centraal in Middelburg, op slechts 5 minuten loopafstand van 
zowel het stadcentrum als het treinstation.  
 
Woongoed digitaliseert in hoog tempo. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de technische 
innovaties die gericht zijn op dienstverlening en service. Je krijgt alle ruimte en mogelijkheden om je hierin 
te ontwikkelen. Iedereen binnen Woongoed heeft de middelen om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. 
 

  

 
“Een goede werkgever, waar 

een goede werksfeer hangt en 

ontwikkeling bevorderd wordt.” 
 

“Een leuke dynamische club, waar 

je veel verantwoordelijkheid krijgt 

en waar initiatief nemen wordt 

gewaardeerd.” 

Vacature controller 

 



 

 

 

Heb jij  

En ben jij  

• onafhankelijk, objectief, autonoom; 

• analytisch met een helicopterview 

• organisatiesensitief en communicatief vaardig; 

• bereid om jezelf verder te ontwikkelen?  

Dan zoeken wij jou!  

Wij bieden je  

Een uitdagende baan op voltijd basis (28 -36 uur) waarin jouw kennis en ervaring wordt gewaardeerd en je 
jezelf kunt ontwikkelen.  
 
Woongoed heeft prima secundaire voorwaarden, waaronder: 

• 24 vakantiedagen (op voltijd basis); 

• Vakantietoeslag; 

• Eindejaarsgratificatie; 

• Prima pensioenregeling; we betalen 2/3 van het pensioen; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Thuiswerkvergoeding; 

• Persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 900,- per jaar;  

• Een PC privé- en fietsenplanregeling; 

• Cafetaria-regeling. (Deze regeling biedt je als werknemer flexibiliteit om bepaalde 
arbeidsvoorwaarden met elkaar uit te wisselen.)  

 
We starten met een aanstelling voor een jaar. Je krijgt bij Woongoed een salaris - afhankelijk van leeftijd, 
opleiding en ervaring conform schaal L: € 4.710,- tot € 6.544,- (op basis van 36 uur per week), volgens de 
CAO Woondiensten.   
Een ontwikkelassessment en een gesprek met de raad van commissarissen maakt deel uit van de 
selectieprocedure. Als toekomstig nieuwe medewerker van Woongoed Middelburg ben je verplicht om een 
actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in originele versie te overleggen. 
 

Ben je enthousiast geworden? 

Mooi! Stuur dan jouw motivatiebrief uiterlijk 3 april aan Woongoed Middelburg t.a.v. Kyra Verstijnen via 
mail naar hrm@woongoed.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 12 april. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jurgen van Laerhoven, Manager team 
middelen via telefoon 0118-691726 
 
 
 
 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. 
Wij vullen onze vacatures zelf in; acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

 

• een HBO- WO werk- en denkniveau; 

• enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; 

• diepgaande oriëntatie op en kennis van interne bedrijfsprocessen; 

• kennis van interne plannings- en controlecyclus en relevante wet- regelgeving; 

• kennis van financiële verantwoordingsprocessen, risicomanagement en procesmanagement 

• de drive om te verbeteren en initiatieven te nemen; 

• zin om onze organisatie aan te vullen met jouw unieke kwaliteiten? 
 


