
 
 
Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig 

collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Woningen bouwen, 

verhuren, onderhouden en daarmee tevreden klanten bedienen; dat is onze 

kerntaak. Daarbij dragen wij tevens zorg voor een goed leefklimaat in de directe 

omgeving. Onze zes kernwaarden klantgericht, betrokken, ontwikkel- en 

resultaatgericht, respectvol en sterk in samenwerken vormen ons ‘DNA’ en zijn het 

uitgangspunt van ons dagelijks handelen. Met collega’s, partners én klanten werken wij 

elke dag samen aan woongeluk. Wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen? 

Kijk dan eens op onze website: www.thuisbijantares.nl. 

Ter vervanging zoeken wij per direct een: 

Controller  

32 uur per week 

De Controller 

De Controller heeft een onafhankelijke positie in de organisatie en rapporteert 

rechtstreeks aan de Directeur-Bestuurder. De volgende werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden zijn onderdeel van de functie: 

 De Controller toetst en beoordeelt gevraagd en ongevraagd de (betrouwbaarheid 

van) interne bedrijfsvoering via Interne Controle en Auditing en geeft gevraagd en 

ongevraagd advies plus bijbehorende oplossingsrichtingen; 

 Draagt organisatie breed verantwoording voor het Operationeel 

Risicomanagement en voert organisatie brede risicoanalyses uit en rapporteert 

hierover; 

 Analyseert en beoordeelt of de organisatie compliant is met regel- en wetgeving 

en adviseert over mogelijke verbeteringen; 

 Bewaakt/beoordeelt de governance in brede zin en heeft een signaalfunctie naar 

de Directeur-Bestuurder en/of de RvC. Je bewaakt dat de in de governance 

gestelde regels gehandhaafd worden; 

 Analyseert en beoordeelt beleidsplannen, projectplannen en investeringsplannen 

op aspecten van beleid, risico en regel- en wetgeving en rapporteert hierover; 

 Analyseert en beoordeelt de (meerjaren)begroting en de jaarrekening/jaarverslag 

op aspecten van financieel beleid, risico en governance en rapporteert hierover; 

 De Controller is het risico-geweten van de organisatie en zorgt voor de 

noodzakelijke tegenspraak. 

Basis voor succes: 

De ideale Controller heeft de volgende kenmerken/eigenschappen: 

 Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met specifiek op de functie 

afgestemde opleidingen, cursussen en trainingen; 

 Ruime werkervaring in een soortgelijke functie (Controller of Auditor); 
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 Ervaring met en kennis van risicomanagement, procesmanagement, compliance 

en (financiële) verslagleggingsmethodieken, controle- en audittechnieken; 

 Kennis van fiscaliteit; 

 Je bent een onafhankelijke denker, kan anderen overtuigen en je hebt een goed 

gevoel voor onderlinge en bestuurlijke verhoudingen. Ook ben je integer en 

tactvol in de omgang met collega’s en externe partners en kunt omgaan met 

tegengestelde belangen; 

 Je bent in staat gestructureerd te werken vanuit een oplossingsgerichte gedachte; 

 Je beschikt over een helicopterview en bent analytisch sterk. 

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

Je gaat werken in een vooruitstrevende, klantgerichte organisatie met een informeel 

karakter. De komende jaren werkt Antares toe naar een samensturende organisatie. 

Omdat we hierbij de continue ontwikkeling van de organisatie én de medewerker erg 

belangrijk vinden, bieden we ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden 

daarnaast een salaris conform cao woondiensten (schaal L) en uiteraard afgestemd op de 

ervaring van de kandidaat. 

Hebben we een match? 

Heb jij bovenstaande kennis en ervaring én herken jij je in het profiel? Wacht dan niet 

langer en reageer! Overtuig ons dat we voor jou moeten kiezen en mail je motivatiebrief 

en CV naar: personeelszaken@thuisbijantares.nl onder vermelding van: ‘Controller’ 

Reageren mag zolang de vacature open staat.  

Wil je meer weten? 

Heb je inhoudelijke vragen over deze afwisselende functie, neem dan contact op met  

Tom Eikenboom: (077) 373 36 66. Heb je vragen over het wervingsproces, neem dan 

contact op met Maud Kleeven van Personeelszaken via hetzelfde nummer.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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