
Ik zoek voor mijn team een

MEDEWERKER
FINANCIËLE
ANALYSE

36 uur hbo-niveau Roermond en Heerlen

Wonen Zuid is een sociale verhuurder met circa 14.000 woningen
in Midden-Limburg, Parkstad en Heuvelland. Onze droom is dat
iedereen prettig kan wonen, waarbij we denken in kansen en
mogelijkheden. Wij helpen immers mensen vanuit onze
kernwaarden: samenwerken, klantgericht en ondernemend.
In ons team Financiële Analyse is voor de duur van twee jaar
behoefte aan extra denkkracht. Iets voor jou?

Hoe draag jij bij aan fijn wonen?
 
Als medewerker financiële analyse draag jij
bij aan de ontwikkeling van
vastgoedprojecten. Bijvoorbeeld door het
aanleveren van vastgoedcalculaties,
haalbaarheidsonderzoeken en
scenarioanalyses  Je doet dit met een
financieel-economische blik en op basis
van actuele ontwikkelingen. Je ondersteunt
op die manier jouw directe collega's en de
betreffende projectteams.
Je levert de juiste gegevens aan om je
collega’s goed te informeren, maar ook om
de geleverde kwaliteit te kunnen
monitoren. En natuurlijk denk je mee over
de juiste tools daarvoor.  

Wat krijg je er voor
terug?        
 

36 uur per week (fulltime) 
Een contract voor de duur van
twee jaar
€ 3755 – € 5361 bruto p.m.
(schaal J van de CAO
Woondiensten)
Een eindejaarsuitkering van 6%
van het bruto jaarloon
Een laptop en een telefoon in
bruikleen
Volop mogelijkheden om jezelf te
blijven ontwikkelen

 



088 - 66 53 653
wonen-zuid.nl

Klantgericht OndernemendSamenwerken

Zo werken wij aan wonen:

Wat verwachten we van jou?

Je hebt een hbo-opleiding afgerond in een
financieel-economische richting. Maar je
hebt ook affiniteit met vastgoed. Een paar
jaar ervaring in een mix van financiën en
vastgoed is een pre. 
Wij werken met Dynamics Empire als
primair systeem. Ervaring daarmee is
handig.   
Daarnaast vinden wij belangrijk: 

Je begrijpt de toegevoegde waarde van
goede informatie en wat dat van jou
vraagt. Je bent goed met cijfers,
nauwkeurig, jouw informatie is
betrouwbaar. Jouw collega’s zijn daar
immers van afhankelijk.

Je bent nieuwsgierig van aard: je zoekt
actief en proactief naar relevante
informatie. En je zorgt dat je op de
hoogte bent van actuele ontwikkelingen
binnen jouw vakgebied.
Je bent servicegericht en flexibel. Je
ondersteunt je collega’s waar dat kan.
Je zoekt actief naar mogelijkheden om
onze procedures en onze onderlinge
samenwerking te kunnen verbeteren.
Wij hebben een kantoor in Roermond en
een in Heerlen. Je bent dus flexibel wat
je werkplek betreft.

Nog vragen over deze functie? Ben je enthousiast geworden?

Bekijk het functieprofiel op onze
website. Voor andere vragen over de
functie kun je terecht bij Sandra Wachelder
(manager Financiële Analyse) via ons
centrale telefoonnummer 088 – 6 653 653
of via mail: s.wachelder@wonen-zuid.nl.

Stuur dan je sollicitatie met een actueel CV
uiterlijk 5 februari naar
sollicitatie@wonen-zuid.nl .
Vermeld daarbij als onderwerp “Sollicitatie
medewerker FA”.
De eerste ronde selectiegesprekken is
gepland op 13 februari, de tweede ronde
op 16 februari.

Deze vacature is alleen bedoeld voor sollicitanten, niet voor partijen die
hun werving-, selectie- of personeelsdiensten aan willen bieden. .
Delen van deze vacature via social media mag natuurlijk altijd en overal
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FUNCTIEPROFIEL 

Wonen Zuid Datum: december 2022 

 
Context 
Het team 'Financiële Analyse' is gericht op beleidsontwikkeling op financieel of bedrijfseconomisch gebied (bijvoorbeeld financieel 
beleid, financieringsstrategie, investeringsbeleid), levert de bedrijfseconomische analyse voor overige beleidsvelden (bijvoorbeeld 
ondernemingsplan, portefeuillebeleid, projectvoorstellen) en is verantwoordelijk voor de treasury-activiteiten. 
Het team Financiële Analyse levert daarnaast een bijdrage aan niet-financiële beleidsonderwerpen, zoals het vertalen van de 
implicaties van de gewijzigde Woningwet voor het functioneren van Wonen Zuid en haar processen, een breed scala aan vraagstukken 
rondom de verbonden ondernemingen, het borgen van maatregelen in het kader van Governance e.d. 
De medewerker financiële analyse levert inhoudelijke bijdragen ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling op de financieel of 
bedrijfseconomische beleidsgebieden van financiële analyse ter ondersteuning van de senior medewerkers c.q. de organisatie.  
 
De kernwaarden van Wonen Zuid zijn: klantgerichtheid, ondernemen en samenwerken. Voor het ontwikkelen en het vernieuwen 
van diensten en/of producten en processen wordt er binnen Wonen Zuid gewerkt volgens de principes van projectmatig werken, 
waarbij medewerkers vanuit hun rol, kennis en kunde een bijdrage leveren.  
 
Direct leidinggevende: manager financiële analyse 
Geeft leiding aan: niet van toepassing. 
 
Resultaatprofiel 

RESULTAATGEBIED RESULTAATINDICATOREN  

Analyse en beleidsvoorbereiding 
Aansluitend op vraagstelling worden relevante in- en externe 
ontwikkelingen in kaart gebracht en via onderzoek en data-
analyse vertaald naar de gevolgen voor de (financiële positie van 
de) organisatie als onderbouwde input voor de ontwikkeling/ 
bijstelling van (de financiële aspecten van) strategie en/of beleid 
en/of bedrijfsvoering door het DT en de managers. 

- inzicht in relevante ontwikkelingen, impact en belang; 
- onderbouwde inzichten; 
- input/inzichten aansluitend op vraagstelling; 
- juiste toepassing onderzoeksmethoden.  

Beleidsontwikkeling  
Financiële en bedrijfseconomische beleidsontwikkeling wordt 
inhoudelijk gefaciliteerd, zodat met input strategische en 
tactische beleidsplannen en -kaders kunnen worden uitgewerkt 
voor de verschillende (operationele) bedrijfsprocessen.  

- inhoudelijke inbreng (inzichten, scenario’s) als basis voor 
menings- en besluitvorming; 

- inspelen op ontwikkelingen op het gebied van wet- en 
regelgeving (o.a. Woningwet) en economische factoren. 

Financiële impact analyse 
De financiële impact van investerings- en bedrijfsplannen is 
uitgewerkt, onder andere in de vorm van scenario's, waarbij 
opbrengsten, kosten en effecten zijn bepaald, ook op langere 
termijn. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van de effecten op 
de financiële positie van de organisatie. 

- aansluitend op inhoudelijke voorstellen voor vastgoed-
projecten of bedrijfsplannen; 

- toepassing van juiste (beleids)kaders; 
- kwaliteit en betrouwbaarheid van inzichten in financiële 

consequenties;  
- inzicht in (ongewenste) risico's. 

(Haalbaarheid van) vastgoedprojecten 
De financiële haalbaarheid en invulling van vastgoedprojecten 
wordt onderzocht, rekening houdend met verschillende aspecten 
van invloed op het financiële resultaat, ook op langere termijn, 
waarbij onderbouwd input wordt ingebracht voor besluitvorming. 
Participeert in gebieds-, wijk- en duurzaamheidsontwikkelingen 
en geeft inzicht in plan-economische en financiële componenten 
vanaf het eerste ontwerp tot en met de uitvoering met als doel 
het maken van haalbare en uitvoeringsgerichte ruimtelijke 
plannen en projecten. Uitvoeren van economische en financiële 
haalbaarheidsonderzoeken en beoordelen van door derden 
opgestelde onderzoeken. 

- kwaliteit van haalbaarheidsonderzoeken: inhoudelijke, 
methodisch e.d.; 

- betrouwbaarheid van inzichten; 
- input basis voor menings- en besluitvorming. 

Benchmarking 
Ten behoeve van beleidsontwikkeling en inzicht worden diverse 
interne- en externe benchmarks uitgevoerd en geanalyseerd, 
zoals de Aedes Benchmark, bedrijfslasten-ontwikkelingen, 
waardesturing, etc. 

- juiste en tijdige uitvoering benchmarks. 

Interne en externe samenwerking  
Binnen de organisatie wordt effectief samengewerkt met 
aandacht voor elkaars belangen en behoeften, waarbij ook 
(dreigende) issues tijdig worden afgestemd en opgelost. Overlap 
tussen de interne processen wordt (h)erkend en daar wordt op 
geacteerd. Buiten de organisatie wordt (het belang van) Wonen 
Zuid vertegenwoordigd in (externe) werkgroepen waaraan 
merendeels gemeente en/of provincie ook deelnemen. Deze 
externe samenwerking is meestal gericht op het ontwikkelen van 
innovatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, inclusief de 
financiering daarvan.  

- samenwerking (in- en extern) wordt actief opgezocht; 
- professionele vertegenwoordiging van Wonen Zuid; 
- verbindende rol tussen teams; 
- benutting alternatieve financieringsbronnen; 
- realiseren van nieuwe oplossingen samen met externe 

betrokken partijen. 
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Competentieprofiel 

KENNIS EN ERVARING 

- hbo werk- en denkniveau; 
- kennis op het gebied van vastgoed en financiën (de woningmarkt, beleggingen, vastgoedbeheer, vernieuwing van vastgoed, 

haalbaarheidsstudies, jaarrekeningen, verslaglegging, bedrijfsmodellen, calculatiemodellen); 
- kennis op het gebied van informatie- en datamanagement; 
- kennis van financiële analyses en daarbij passende methoden, technieken, uitgangspunten, etc.; 
- kennis van en inzicht in financiële aspecten van verschillende processen binnen de bedrijfsvoering van Wonen Zuid en daarop 

van invloed zijnde in- en externe factoren. 

COMPETENTIES EN GEDRAGSVOORBEELDEN 

Probleemanalyse 
Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken en onderzoeken van belangrijke gegevens. Verbanden leggen 
tussen gegevens om de oorzaak van problemen te vinden. 
- stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen. Stelt zich niet tevreden met onvolledige informatie, vraagt of zoekt door 

voordat besluiten worden genomen; 
- legt verbanden tussen gegevens, ziet de samenhang tussen verschillende van invloed zijnde factoren en trekt logische 

conclusies. 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
Ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen, afgestemd op de lezer.  
- is in staat complexe inhoudelijke materie op een begrijpelijke en inzichtelijke manier te presenteren en over te brengen. 

Zorgvuldigheid/accuratesse 
Gerichtheid op detailinformatie en hiermee accuraat en effectief omgaan. 
- controleert belangrijke informatie altijd op detailniveau, checkt en benoemt details, data en cijfers; 
- maakt weinig fouten bij het verwerken, bewerken van data en maken van analyses, leidend tot betrouwbare inzichten en input 

voor beleidsontwikkeling, planvorming e.d. 
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