
 
 
Aan: Alle medewerkers van Helder Vastgoed BV , Helder Vastgoed Alkmaar BV, Helder 

Vastgoed Onderhoud BV en Helder Vastgoed Schilderwerken BV 
Van:   Directie 
Referentie:  P&O/Adl 
Datum:   3 augustus  2020  
 

Binnen Helder Vastgoed Alkmaar BV komt per 1 januari 2021 een vacature vrij voor de functie van: 
 
 

MEDEWERKER FINANCIEEL BEHEER EN INFORMATIE 
(DAGELIJKSE VERWERKING) 

 
Ft/36 uur per week 

 
Ter voldoening aan de CAO Woondiensten, stellen wij iedereen die deze functie ambieert, meent aan onderstaande eisen te 
voldoen en bereid is het takenpakket behorende bij deze functie uit te voeren, in de gelegenheid te solliciteren. 
 
Takenpakket: 

 Invoeren, vastleggen en verwerken van de debiteuren- en crediteurenadministratie en bijhouden grootboek ten 

behoeve van de  administratieve processen van Helder Vastgoed Alkmaar BV 

 Het bewaken van de openstaande werkorders van Helder Vastgoed Alkmaar BV  

 Het verzorgen van de financiële doorboekingen en aansluiting naar het grootboek van de afgehandelde meldingen 

in de onderhoudsadministratie 

 Het opstellen van de wekelijkse/maandelijkse verkoopfacturen van Helder Vastgoed Alkmaar BV  

 Het genereren van de financiële onderleggers die als basis dienen voor de financiële management rapportages 

van Helder Vastgoed Alkmaar BV 

 
Functieprofiel: 

Wij zijn voor deze functie op zoek naar iemand die zelfstandig kan werken maar ook goed kan samenwerken. U bent 

gewend om met cijfers te werken en gegevens te analyseren. Verder is het van groot belang dat u klantgericht bent, 

zowel in- als extern, stressbestendig en integer. Daarnaast zijn eigenschappen als tact, bereidheid tot samenwerken 

en het snel eigen maken van kennis voor ons heel belangrijk. Naast de bovengenoemde competenties beschikt u over:  

• een MBO-diploma, richting bedrijfsadministratie 

• een Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) 

• minimaal 5 jaar actuele werkervaring in de administratie 

• een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift  

• ervaring met Microsoft Office en Tobias AX is een pré 

• een sterke affiniteit met de aannemerij is een pré 

• bijblijven op het vakgebied is een vereiste. 
 
Geboden wordt: 
Een goede werksfeer in een klantgericht en professioneel bedrijf met uitstekende salaris- en arbeidsvoorwaarden. Vaste 
vergoeding woon-werkverkeer. Standplaats locatie Heerhugowaard.  
Salaris overeenkomstig de CAO Woondiensten schaal G (minimaal € 2.869,- en maximaal € 3.777,- ). 
 
Overige informatie: 
Voor verdere informatie betreffende de functie kunt u contact opnemen met de heer A.H.M. de Winter 06-51619222 of 
mdwinter@wsdh.nl 
 
Sollicitaties kunt u binnen 30 dagen na verschijning van deze publicatie per email  richten aan: Helder Vastgoed Alkmaar BV, 
t.a.v. mw. A. de Lange, Personeel & Organisatie, email: adlange@wsdh.nl 
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