
Bij deltaWonen geloven we dat een thuis voor iedereen het fundament is voor groei 

en geluk. Daarom verhuren, verbouwen en beheren wij als woningcorporatie sociale 

huurwoningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Wij gaan voortdurend 

voorop in het creëren van sterke, circulaire en inclusieve buurten. Dat is onze bijdrage 

aan een gelukkige samenleving. Op dit moment hebben wij ongeveer 15.000 woningen. 

Met zo’n 200 medewerkers, verspreid over de locaties in Zwolle en Kampen, draagt 

deltaWonen direct of indirect bij aan het woon- en leefplezier van de huurders. 

Natuurlijk vinden wij het belangrijk wat wij doen. Maar hóe wij de dingen doen, vinden 

we minstens zo belangrijk. Daarom werken we bij deltaWonen volgens 4 kernwaarden 

Respectvol, Professioneel, Verbindend en Verrassend.

Ben jij….

Een verbinder?

Iemand die het beste in de ander naar boven haalt?

Iemand die graag het overzicht bewaart?

Dan worden wij graag jouw werkgever!

Waar kom je te werken?
DeltaWonen is een ambitieuze organisatie! Groot genoeg om mooie plannen uit te voeren 
en fl exibel genoeg om nieuwe ideeën ten uitvoer te kunnen brengen. Daardoor is er binnen 
deltaWonen volop ruimte om te groeien en je te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Delta-
Wonen investeert in het werkgeluk van haar medewerkers, want wij vinden het belangrijk 
dat jij zingeving, voldoening en plezier ervaart in je werk. Op de afdeling fi nanciën werken 20 
medewerkers in de clusters grootboekadministratie, huuradministratie, incasso, debiteuren-
administratie en crediteurenadministratie.

Wat worden jouw taken?
Binnen de afdeling geeft je vorm aan de koers van deltaWonen. Je ontwikkelt beleid en doet 
beleidsvoorstellen op je eigen vakgebied. Met de afdeling stel je het jaarplan op en bewaak je 
de succesfactoren en prestaties van de afdeling. Je verzorgt de aansluiting van de werkpro-
cessen van het team op die van andere teams en daarnaast bewaak je de salarisadministratie, 
die is uitbesteed aan een externe partij. 

Wat neem jij mee?
Je weet het beste in je teamcollega’s naar boven te halen en weet verbinding te leggen met in-
terne ketenpartners zoals verhuur, projecten en dagelijks onderhoud. Je bent een netwerker 
en vindt het leuk om deel te nemen aan en mee te denken over deltaWonen brede projecten. 
Je hebt aantoonbaar en relevant HBO werk- en denkniveau en een aantal jaren ervaring in 
een fi nanciële en leidinggevende functie. Kennis van de branche woningcorporaties is een pré. 

Dit krijg je van ons
De functie is ingeschaald in schaal K van de cao Woondiensten. Daarnaast heeft deltaWonen 
een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering en 
een uitgebreid cafetariasysteem. Ook investeren we graag in jouw ontwikkeling. Aanstelling 
vindt plaats voor de periode van 1 jaar, waarbij de intentie wordt uitgesproken dat bij geble-
ken geschiktheid de arbeidsovereenkomst wordt omgezet in onbepaalde tij. 

Interesse?
De werving voor deze vacature wordt verzorgd door Headhuntersteam Zwolle. 
Je kunt je motivatiebrief met CV tot 30 maart 2020 zenden aan Menno Mout: m.mout@head-
huntersteam.nl. Tel. 06-33176470. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen via social media 
wel!

Teammanager fi nanciën 
voor 36 uur per week
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