
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat jij doet als senior financieel adviseur 

Dit verwachten wij van jou 

 
Waarom jij het verschil maakt 

 

Maak jij ons 
en onze 

huurders 
blij? 

Fulltime/parttime | afdeling Financiën | verbinder | teamplayer 
 

Senior financieel adviseur 

Als senior financieel adviseur werk je in een team met collega’s met verschillende aandachtsgebieden. 
Het is een zelfstandige functie waarin je proactief, zelf organiserend, gericht op resultaat en samen aan 

de slag gaat. Het team neemt als dat nodig is elkaars werk over en helpt elkaar. 
 

Je zorgt samen met het team voor: 

• De planning- en controlcyclus: van begroting, tussentijdse rapportages tot externe 

verslaggevingsproducten als jaarverslag, dPi en dVi 

• Opzet en ontwikkeling van projectcontrol 

• Meedoen aan de werkgroep vastgoedsturing vanuit een financiële invalshoek  

• Uitvoeren van treasuryactiviteiten: procuratiereglement, treasury jaarplan, liquiditeitsprognoses 

• Periodieke fiscale aangiftes en fiscale administratie 

• Ontwikkeling en implementatie van een goed werkend risicomanagement 

• (Mee)helpen aan organisatie brede jaardoelen en onze strategische koers #WIJ 

• Contact met accountants, fiscalisten, taxateurs e.a. 

• Borgen afstemming tussen de disciplines en organisatieonderdelen binnen en buiten Poort6 

• Opstellen van de taxplanning en de registratie van de fiscale activastaat  

• Een goede registratie van de wijzigingen van onze woningen 

Vind jij het leuk om te zorgen voor een goede begroting en 

verantwoording? Wil jij zorgen dat de cijfers waarop wij onze 

beslissingen bouwen kloppen? Zie jij kansen, ontwikkelingen of 

verschillen voor onze financiële kant en onze prestaties? En wil jij 

(mee)helpen om het beeld dat onze bewoners, partners, collega’s en 

de RvC van ons hebben te versterken? Dan zoeken #WIJ jou! 

• Jij hebt een gevoel bij onze doelgroep en wilt je inzetten voor hun huisvesting 

• Je bent goed in verbinding maken met je collega’s 

• Je bent goed in het analyseren en monitoren van data 

• Je kunt kansen, ontwikkelingen, trends en afwijzingen omzetten in rapportages  

• Je bent zelfstandig, nieuwsgierig en gericht op samenwerken 

• Je hebt een afgeronde (post) hbo/academische opleiding in financieel economische 

richting/accountancy  

• Jij kunt vanuit je ervaring bij woningcorporaties het verschil maken (pluspunt) 

• Je hebt ervaring met WALS (Ortec Finance) en Dynamics Empire (pluspunt) 



 
 
3 redenen waarom dit iets voor jou is 

 
Dit bieden wij jou 

 
 
 

• Werk dat er toe doet. Je draagt bij aan een zorgzame en inclusieve woonomgeving in de 

grootste vestingstad van Nederland 

• Veel zelfstandigheid, vertrouwen én de ruimte om jezelf te ontwikkelen 

• De mogelijkheid om flexibel te werken, bijvoorbeeld vanuit huis of in parttimeverband 

• Arbeidsvoorwaarden die je de mogelijkheid geven je talenten in te zetten, jezelf te ontwikkelen 

en werk en privé goed op elkaar af te stemmen 

• Een salaris in schaal J. Bij een 36-urige werkweek ligt dit tussen de  € 3.876 en € 5.235 bruto 

per maand 

1. Je krijgt de vrijheid en het vertrouwen om je in je rol te ontwikkelen 

2. Poort6 is volop in ontwikkeling en met jouw kennis, kunde en persoonlijkheid kun je daar een 

bijdrage aan leveren 

3. Je levert met leuke collega’s een bijdrage aan fijn wonen in Gorinchem 

Word jij blij van deze functie? 

Solliciteer nu en wie weet ontmoeten #WIJ elkaar binnenkort. Wij zijn benieuwd 
naar wie jij bent en wat jouw talenten zijn. Doe dit op de manier die bij jou past. 
Klik op onderstaande link om meer te weten over het werken bij Poort6 of om te 
solliciteren! Solliciteren kan ook door te mailen naar personeelszaken@poort6.nl.  

 

Deze vacature sluit: maandag 15 augustus 2022 

 Solliciteer online 

Heb je nog inhoudelijke 
vragen? Neem dan 

contact op met: 

Menno Bijnen 
Manager 

Bedrijfsvoering 

Tel. 0183 66 99 00 

mailto:personeelszaken@poort6.nl
https://www.poort6.nl/werkenbij

