
 

 

Voor de directie Financiën, afdeling Control zijn wij per direct op zoek naar een 

ervaren 

 

Medewerker Planning en Control 
(32-36 uur per week) 

 

Vivare heeft continu tijdige en betrouwbare informatie nodig om te kunnen sturen 

en verantwoorden. De afdeling Control is hierin de vanzelfsprekende expert en 

adviseur voor de bestuurder en de directies. Ze ondersteunt hen door het 

samenstellen, analyseren en toetsen van de begroting, rapportages en 

verantwoordingsdocumenten. Naast deze taken vervult de afdeling Control 

adviserende en coördinerende taken op het gebied van inkoop en fiscaliteit. 

 

Wat ga je doen? 

Als medewerker Planning en Control ben je verantwoordelijk voor het 

samenstellen, analyseren en toetsen van (complexe) rapportages als basis voor de 

informatievoorziening intern en extern. Je signaleert en adresseert trends, 

afwijkingen en mogelijk inconsistenties in de verzamelde informatie en bespreekt 

dit met proceseigenaren, managers en binnen de afdelingen Control en Financiële 

Administratie. Je aandachtgebieden zijn o.a. audit/risicomanagement en je draagt 

bij aan begroting/rapportage/jaarrekening. Je fungeert als achtervang voor collega 

medewerkers van Control.  

 

Je bent in staat financiële informatie te doorzien, te analyseren en toetsen. Je 

neemt deel aan verbeterprojecten en adviseert over mogelijke verbeteringen in de 

processen en datakwaliteit van Vivare. Vanuit je functie ben en blijf je op de 

hoogte van (externe) ontwikkelingen met betrekking tot jouw vakgebied. 

  

 

Wie zoeken wij?   

Wij zoeken een enthousiaste en deskundige medewerker, die beschikt over een 

afgeronde Hbo opleiding op financieel economisch gebied en 3-5 jaar ervaring in 

het werkveld. Je bent handig met ICT systemen, communicatief sterk en 

samenwerkingsgericht. Je hebt een positieve en flexibele instelling, ziet 

veranderingen als een uitdaging en je neemt hierin je verantwoordelijkheid.  

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een stimulerende werkomgeving, waarin leren en ontwikkelen centraal 

staan. De functie is ingedeeld in salarisschaal I van de CAO Woondiensten. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan jouw cv en motivatie vóór 26 februari 2019 naar vacature@vivare.nl.  

 

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Els van Langen, 

directeur Financiën, telefoonnummer: 06 321 41 412. 
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