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Functiebeschrijving

Financieel medewerker

1. Formele gegevens
Datum ingang beschrijving:   1 januari 2021
Afdeling:     Financiën
Is verantwoording verschuldigd aan:  Manager Financiën

2. Resultaatgebieden en Verantwoordelijkheden

Resultaatgebieden Verantwoordelijkheden

1. Algemene Financiële 
administratie

a) Is medeverantwoordelijk voor het coördineren, plannen en het 
tijdig, juist en volledig uitvoeren van financieel-administratieve- 
proces zoals verwerking van facturen, betalingen, kas en 
bankafschriften en jaarafsluiting.

b) Controleert en bewaakt mede het grootboek, in het bijzonder de 
tussenrekeningen.

c) Zorgt voor actualisatie en consistentie van administratie 
ten behoeve van de interne sturings- en externe 
verantwoordingsfunctie.

2.  Bijdrage aan jaarcyclus 
verslaglegging en 
begroting

 Bijdragen zijn 
vaktechnisch juist 
en bieden helder 
(verantwoordings) 
inzicht. 

a) Is medeverantwoordelijk voor het jaar afsluiting proces.
b) Stelt onderdelen van de jaarrekening op; zorgt hierbij voor 

toepassing en aansluiting van de  Woningwet op de Richtlijn 645 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. 

c) Stelt mede de financiële (meer)jaarbegroting en de toelichtingen 
hierbij op.

d) Stelt mede managementrapportages op (cijfers en toelichting/
conclusies).

e) Realiseert mede de verantwoordingsstukken aan Aw, WSW, en 
andere instanties (dPi, dVI, Aedes Benchmark e.d.)

f) Stelt en voert een projectadministratie op projecten en 
nieuwbouw.

g) Stelt mede fiscale balansen op.

3.  Servicekosten
 Werkzaamheden 

gebeuren doorgaans 
foutloos

a) Coördineert en stelt de afrekeningen van de stook- en 
servicekosten samen en bepaalt de nieuwe voorschotten

b) Bewaakt mede en verwerkt betalingen en onderneemt actie bij het 
uitblijven van betalingen.

4.  Fiscaliteiten
 Fiscale mogelijkheden 

worden maximaal 
uitgenut

a) Behandelen van fiscale kwesties met betrekking tot 
vennootschapsbelasting en BTW.

b) Verzorgen aangiften van BTW en vennootschapsbelasting
c) Aangifte verhuurderheffing.

5. Diverse taken a) Ondersteunt zowel de financieel manager als de administratief 
medewerker waar nodig. 

b) Ondersteunt medewerker financiën in het huuradministratie 
proces.

c) Waarnemen van de werkzaamheden van collega’s van de afdeling 
tijdens vakantie/verlof en kort ziekteverzuim.
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3. Benodigd werk- en denkniveau 
MBO+ / HBO werk- en denkniveau op eigen vakgebied. 
Van de functionaris wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt inzake bijblijven op het 
vakgebied.

4. Noodzakelijke Functiecompetenties
1.  Samenwerken & mondelinge communicatie
2.  Kritisch vermogen
3.  Analytisch vermogen
4.  Probleemoplossend vermogen
5.  Initiatief/Proactief
6.  Zelfstandigheid
7.  Accuratesse
8.  Stressbestendigheid

5. Algemene onderdelen van de functie
De functionaris:

1.  Voert werkzaamheden uit waarvan de medewerker in redelijke wijze kan verwachten dat die deel 
uitmaken van de functie, zoals vervullen van andere (passende) taken bij (tijdelijk) wegvallen 
van eigen werkzaamheden. 

2.  Zorgt voor naleving van het bedrijfsbeleid, procuratieregeling, de integriteitsregeling en voor de 
functie relevante procedures en instructies.

3. Is er zich van bewust te werken bij een maatschappelijke onderneming.

4. Ondersteunt collega’s en signaleert in het oog springende zaken.

5.  Denkt mee over optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden en is steeds gericht op 
continue verbetering en vernieuwing.

6. Specifieke kenmerken van de functie
De functionaris maakt onderdeel uit van een klein team. Daardoor wordt van elke medewerker 
van het team een flexibelle instelling verwacht. Het gaat vooral om waar mogelijk waarnemen van 
elkaars werkzaamheden en klantgerichtheid naar elkaar toe. 

Voor Akkoord: Voor Akkoord:

Datum getekend: Datum getekend:

De heer W.G.G. van Dam
Directeur-bestuurder

Financieel Medewerker


