
 

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen in de 

gemeenten Venlo en Peel en Maas. 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. Antares kent een ‘platte’ organisatiestructuur die bestaat uit drie teams: 

strategie, klant en bedrijfsvoering. We geven veel vrijheid én verantwoordelijkheid aan 

de medewerker. 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 zo’n 60 collega’s, maar ook met 

partners én klanten, werken wij elke dag samen aan woongeluk. Wil je meer weten 

over wie wij zijn en wat we doen? Kijk dan op onze website: www.thuisbijantares.nl   

 

Ter vervanging zoeken wij per direct een: 

 

Businesscontroller (36 uur) 
Die de verbinding weet te maken tussen financiën, dienstverlening en vastgoed 

 

Het team 

De businesscontroller maakt deel uit van het team Financiën, dat valt onder 

Bedrijfsvoering. De businesscontroller rapporteert rechtstreeks aan de manager 

Bedrijfsvoering. Het team Financiën bestaat uit vijf collega’s die dagelijks intensief 

samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van de financiële en 

bedrijfseconomische bedrijfsvoering.  

 

De functie 

Als businesscontroller ben je onder meer verantwoordelijk voor:  

 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over financieel-

bedrijfseconomische onderwerpen; 

 Het ontwikkelen van en adviseren over financiële scenario-analyses en financial 

forecasting, o.a. via het opstellen van position-papers; 

 Het opstellen en verwerken van de jaarrekeningrapportage, incl. de dVi-

verantwoordingsinformatie; 

 Het samenstellen en verwerken van de (meerjaren)begroting en 

teambudgettering, incl. de dPi-verantwoordingsinformatie; 

 Het vertalen van interne (financiële) stuur- en monitorinformatie naar 

managementinformatie (waaronder tertaalrapportage) en het coördineren en 

mede uitvoeren van de verslaglegging hiervan; 

 Het in zijn algemeen adviseren over fiscaliteiten en het verzorgen van de aangifte 

verhuurdersheffing; 

 Het leveren van een actieve bijdrage aan de financiële administratie (uitvoerend 

en controlerend).  

 

Daarnaast ben je kerngebruiker van het ERP-pakket Micorsoft Dynamics Empire 

(functioneel beheer op een deelgebied), vervul je de expertrol op één of een aantal 

expertisegebieden en ben je proceseigenaar van een aantal kernprocessen. Ook initieer 

je of neem je actief deel aan (organisatiebrede) projecten om continu verbeteringen door 

te voeren binnen Antares. 

 

http://www.thuisbijantares.nl/


  

Het ideale profiel 

Voor deze fulltime functie (36 uur) zoeken wij: 

 Een verbinder die sterk is met cijfers en processen, maar ook de verbinding met 

de organisatie en de business weet te maken; 

 Een talent dat beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding (financiële of 

bedrijfseconomische richting) en (ruime) ervaring heeft met ERP-systemen (liefst 

MS-Navision/Empire), ondersteunende systemen (zoals TMS en FMP), 

bedrijfseconomische bedrijfsvoering, business controlling, financiële 

rekenmodellen voor investeringen, scenario-analyses, verslaglegging en 

fiscaliteiten;  

 Een teamplayer die zich thuis voelt bij Antares, zich kan vinden in onze 

bedoeling en handelt volgens onze kernwaarden. Affiniteit met de 

volkshuisvesting is een sterke pre; 

 Een frisse wind die lef heeft om dingen anders te doen, maar ook respect heeft 

voor wat is opgebouwd; 

 Een stevige persoonlijkheid die ambitieus, daadkrachtig en resultaatgericht is. 

 

Ons aanbod 

Wij bieden ruimte voor persoonlijke en professionele groei in een vooruitstrevende, 

klantgerichte organisatie met een informeel karakter. Daarnaast bieden wij een salaris 

conform de cao Woondiensten en afgestemd op de ervaring van de kandidaat, aangevuld 

met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie en solliciteren 

Hebben wij je interesse gewekt? Ben jij de collega die wij zoeken? Overtuig ons door je 

motivatiebrief en cv te sturen naar: personeelszaken@thuisbijantares.nl o.v.v. 

Businesscontroller. Voor eventuele vragen over deze boeiende functie kun je contact 

opnemen met de manager Bedrijfsvoering Tom Eikenboom via 

t.eikenboom@thuisbijantares.nl of (085) 485 99 82.  

 

Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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