
    
 

Woningstichting Barneveld staat, als eigentijdse en betrouwbare partner in wonen, midden in de Barneveldse 
samenleving. We zijn een lokaal actieve woningcorporatie met ruim 4.000 woningen in ons bezit. Daarmee bieden we 
huisvesting aan ongeveer 10.000 mensen. We zijn niet alleen ontwikkelaar, beheerder en aanbieder van woningen 
maar we zijn ook samenwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Bijna 50 medewerkers helpen om 
deze opgave te realiseren. Onze dienstverlening is modern ingericht, digitaal waar het kan, en met persoonlijke 
contact waar de huurders of wij dat willen. Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar; dat zijn de begrippen 
waar het in onze organisatie om draait. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten en 
belanghouders.  

Bij Woningstichting Barneveld is bij de afdeling bedrijfsvoering een vacature ontstaan voor de functie van 

 

Financieel medewerker 
Efficiënte factuurverwerker met affiniteit voor digitalisering 

 
 
Wat ga je doen? 
Jouw ondersteuning zorgt voor een optimale registratie van financiële bedrijfsinformatie. Je stelt facturen op, verwerkt 
deze en boekt ze in. Ook verwerk je dagafschriften en mutaties. Je bewaakt het facturatieproces ten aanzien van 
inkomende facturen en zet deze klaar voor betaling. De huur wordt maandelijks geprolongeerd en je stelt financiële 
berekeningen op ten behoeve van facturatie en afrekeningen.  
Het facturatieproces wordt binnenkort gedigitaliseerd en jouw bijdrage zorgt voor een vlekkeloze implementatie.  
De administratieve verwerking van schadeclaims en het beheer van de verzekeringsportefeuille valt onder jouw 
takenpakket, net zoals de afrekening van stook- en servicekosten en de lening- en verkoop-administratie. 
Financiële documenten worden door jou in de juiste administraties verwerkt met de juiste coderingen. 
Bedrijfsprocessen leg je efficiënt vast en je signaleert verbeter- en/of knelpunten. Hiervoor draag je 
verbetervoorstellen en oplossingen aan.   
 
Wie ben je? 
Je hebt een MBO diploma eventueel aangevuld met praktijkdiploma boekhouden. Je bent nauwkeurig, klantgericht en 
kunt goed in teamverband werken. Nauwkeurig werken is een talent van je en je beschikt over ruime ervaring met de 
programma’s onder MS Office. Daarnaast ben je flexibel en heb je affiniteit met het digitaliseren van werkprocessen.  

Ons aanbod 
Wij bieden je een jaarcontract in een afwisselende functie voor 32-36 uur per week bij een gezonde en ambitieuze 
woningcorporatie. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. Deze functie is ingedeeld in 
functieschaal E met een bijbehorend salaris tussen € 2.363,- en € 2.813,-. Als je bij je aanstelling langer dan een half 
jaar in de sector werkt is het maximum van de schaal € 3.029,-. Je wordt ingeschaald op basis van relevante kennis 
en ervaring. Op vrijdagmiddag ben je vrij. 
 
Jouw sollicitatie 
Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je motivatiebrief en CV via deze link ter 
attentie van naar Elisabeth Werkhoven, teamleider Finance & Control a.i. Voor meer informatie over de functie kun je 
telefonisch contact met haar opnemen op nummer 0342 – 427 530.  
 
 
 

https://www.wstg-barneveld.nl/reactieformulier-vacature/
https://www.wstg-barneveld.nl/reactieformulier-vacature/

