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Woningbouw-vereniging  
St. Willibrordus in Wassenaar 
is actief als verhuurder van 
ruim 1300 woningen in de 
sociale sector.

De corporatie is een 
maatschappelijke 
onderneming, die op diverse 
terreinen nauw samenwerkt 
met verschillende partners.

De komende jaren ontwikkelt 
de corporatie een aantal 
ambitieuze plannen. Het 
strategisch voorraadbeheer 
wordt uitgevoerd. Verder  
worden er woningen  
verduurzaamd en gebouwd.

De corporatie streeft er als zeer 
klantgerichte organisatie naar 
om de kwaliteit van de door 
haar geboden service op een 
hoog niveau te houden.

Voor de werving en selectie 
houden we ons aan de NVP-
sollicitatiecode.

Acquisitie: nee,  
we werven écht zelf

Wij zoeken twee ervaren collega’s om mee te werken  
aan het realiseren van onze ambities:

1.  Directiesecretaresse
  20-24 uur per week (waaronder 4-6 avonden per jaar)

2.  Financieel Administratieve 
medewerker 

  16-20 uur per week (minimaal 4 dagen per week)

Directiesecretaresse
Je hebt een veelheid aan taken, waaronder:
a)  Je ontzorgt de directeur-bestuurder in algemene zin, neemt 

telefoongesprekken aan en handelt vragen af.
b)  Je organiseert, notuleert en faciliteert de vergaderingen van het MT,  

de RvC en OR en bewaakt de afgesproken actiepunten. 
c)  Je verzorgt mede correspondentie met o.a. sectorinstellingen, KvK, 

leveranciers kantoorinrichting.
d)  Verder registreer je formele klachten, houd je de personeel dossiers en 

ziekteverzuimadministratie bij, voer je personele regelingen uit, doe je 
de inkoop en beheer van de inboedel en aankleding van ons kantoor en 
ben je verantwoordelijk voor de orde en netheid van het kantoorgebouw 
en de representativiteit van de directie-etage en verricht hiervoor zelf ook 
werkzaamheden.

Functie eisen
Je bent een ervaren, energieke, vooruitdenkende, organisatorische 
duizendpoot en houdt ‘altijd’ het overzicht. Je bent flexibel, kan in- en 
externe partijen goed te woord staan en hebt gevoel voor bestuurlijke 
verhoudingen. Je hebt MBO-4 werk- en denkniveau op eigen vakgebied. 

Financieel Administratieve medewerker
Je ondersteunt de financiële – en huuradministratie en het servicekosten 
proces o.a. door:
a)  Het vastleggen van gegevens in de verschillende systemen
b)  Het voorbereiden en uitvoeren van betalingen, verwerken en controleren 

van facturen
c)  Het verwerken van huurdergegevens
d)  Het beheren van kasgelden, verwerken bankmutaties en eenvoudige 

administratieve taken. Je communiceert met crediteuren rondom 
facturen en betalingen.

Functie-eisen: 
Je bent accuraat en je vindt het fijn om met externe partijen zoals banken, 
crediteuren en debiteuren in contact te zijn.
Je hebt MBO 3+ werk- en denkniveau en kennis en ervaring om 
bovenstaande met succes uit te voeren.

De volledige functieprofielen zijn ook terug te vinden op  
onze website www.wbv-willibrordus.nl

https://www.wbv-willibrordus.nl
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Wij bieden 
Voor beide functies geldt dat je in een klein enthousiast team gaat werken en 
start met een jaarcontract dat bij goed functioneren een vast contract wordt.

Directiesecretaresse 
Salaris “Schaal G van de CAO Woondiensten”; afhankelijk van 
woningcorporatie ervaring, maximaal € 3.889,- op basis van een 36-urige 
werkweek. 

Financieel Administratieve medewerker 
Salaris “Schaal F van de CAO Woondiensten”; afhankelijk van 
woningcorporatie ervaring, maximaal € 3.538,- op basis van een 36-urige 
werkweek. 

Reactie en procedure
Interesse? Mail je sollicitatie uiterlijk dinsdag 5 februari 2023 naar Liesbeth 
Scholtens, onze externe personeelsadviseur:  
liesbeth.scholtens@succesklus.nl.

 Voor meer informatie bel, app of mail naar Liesbeth 06-40745385.  
De eerste gesprekken vinden plaats op 14 februari 2023.

https://aedes.nl/arbeidsvoorwaarden
https://aedes.nl/arbeidsvoorwaarden
mailto:liesbeth.scholtens@succesklus.nl

