
Vacature Oost Flevoland Woondiensten

Manager Bedrijfsvoering
(MT-lid | 32-36 uur per week) 

Een brede financiële bedrijfskundige functie, waarin 
je écht maatschapelijk verschil kunt maken.

Functie

Onze VIPS (kerncompetenties)

• minimaal 5 jaar ervaring
• minimaal een afgeronde hbo-opleiding in  

bedrijfskundige, economische of financiële richting 
• Bij voorkeur ervaring binnen de corporatiesector
• Stevige kennis van financiën en fiscaliteit op  

strategisch niveau
• Bredere bedrijfskundige kennis met een visie op  

bedrijfsvoering, procesoptimalisatie en digitalisering.

Over OFW
Woningcorporatie Stichting Oost Flevoland Woondiensten

INITIATIEFVISIE

ONZE DOELGROEP ONDER DAK INCLUSIEVE SAMENLEVING

GOED CONTACT MET DE KLANT DUURZAAM GOED WONEN

Wij bieden

• Stuur jouw motivatie en cv naar: solliciteren@ofw.nl (verras ons gerust!)
• Bij voldoende kandidaten sluiten we de vacature. 
• Voor vragen kun je contact opnemen met:  

Janneke Weidema (HR-adviseur) | 06 37 22 53 44.

Een functie met veel verantwoordelijkheid 
en een brede scope

Een arbeidsovereenkomst voor 12  maanden
(daarna mogelijkheid tot vast)

Salaris op basis van kennis en ervaring in 
loonschaal M van de cao Woondiensten

Een goede pensioenregeling

Ruimte voor ontwikkeling en een eigen 
loopbaanontwikkelingsbudget

Een leuke en actieve personeelsvereniging

Bekijk het volledige functieprofiel

Zie ook ofw.nl/over-ofw

Enthousiast & geschikt?

In verband met omgang met vertrouwelijke gegevens  

vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Kennis & ervaring

Ben jij dit?

SPARRINGSPARTNER BESCHOUWEND MENSGERICHTPLANNER

WONINGBEZIT HUURDERS MEDEWERKERS WERKGEBIED

Dronten
Biddinghuizen

Swifterbant

10.0004.716 55

Onze thema’s

Fantastische collega’s en een fijn team

Zo’n 26 vakantiedagen

SAMENWERKENPLANNEN & ORGANISEREN

Jouw team: 10 medewekers met de aandachtsgebie-
den:
• Financiën en treasury
• Risicomanagement
• ICT, digitalisering en informatieveiligheid 
• Proces- en informatiemanagement
• Facilitaire en secretariële ondersteuning
Jouw stijl:
• Coachend 

 JIJ GEEFT MEDEWERKERS DE RUIMTE VOOR 
EIGENAARSCHAP EN INITIATIEF

Auto van de zaak of OV-abonnement

Jouw verantwoordelijkheden (o.a.):
• Koers bepalen, afdelingsplan  

maken en realiseren
• Verantwoorde besteding van middelen 
• Opstellen & realiseren (Treasury) jaarplan
• Risicomanagementbeleid
• Bewaken van de financiële continuïteit

mailto:solliciteren%40ofw.nl?subject=sollicitatie%20vacature%20Projectco%C3%B6rdinator
https://www.ofw.nl/vacatures/manager-bedrijfsvoering
https://www.ofw.nl/wie-zijn-wij

