
 

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

collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. We bieden een 

betaalbaar, goed onderhouden en duurzaam thuis voor mensen die daar niet zelf in 

kunnen voorzien. Samen met onze huurders en partners zorgen we voor een leefbare 

woonomgeving. Elke dag werken we samen aan woongeluk door de klantbeleving 

centraal te stellen in alles wat we doen. De kernwaarden dichtbij, verbonden en 

authentiek vormen ons DNA en verbinden ons met elkaar. 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: 

 

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

 

Jouw team 

Als businesscontroller maak je deel uit van het team Financiën, dat valt onder 

Bedrijfsvoering. Je rapporteert rechtstreeks aan de manager Bedrijfsvoering. Samen met 

de vier andere collega’s in je team werk je elke dag intensief samen aan de ontwikkeling 

en uitvoering van de financiële en bedrijfseconomische bedrijfsvoering.  

 

Dit wordt jouw werk 

• Je adviseert het het management gevraagd en ongevraagd over financieel-

bedrijfseconomische onderwerpen; 

• Je ontwikkelt en adviseert over financiële scenario-analyses en financial 

forecasting. Hiervoor stel je onder andere position-papers op; 

• Je zorgt voor het opstellen en verwerken van de jaarrekeningrapportage, inclusief 

de dVi-verantwoordingsinformatie; 

• Je zorgt voor het samenstellen en verwerken van de (meerjaren)begroting en 

teambudgettering, inclusief de dPi-verantwoordingsinformatie; 

• Interne (financiële) stuur- en monitorinformatie vertaal je naar 

managementinformatie (waaronder tertaalrapportage). Ook het coördineren en 

mede uitvoeren van de verslaglegging hiervan neem je voor je rekening; 

• In zijn algemeenheid adviseer je over fiscaliteiten en verzorg je de aangifte 

verhuurdersheffing; 

• Je levert 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/


  

Jij bent 

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

de organisatie en de business weet te maken; 

• Een talent met minimaal een afgeronde hbo-opleiding (financiële of 

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

Navision/Empire), ondersteunende systemen (zoals WALS, 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 sterk pluspunt; 

• 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; 

• Een enthousiaste collega die met plezier fulltime (36 uur per week) bij ons komt 

werken. 

 

Ons aanbod 

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

klantgerichte én tikkeltje eigenwijze organisatie met een informeel karakter. Daarnaast 

bieden wij een salaris conform de cao Woondiensten (schaal J t/m K) en afgestemd op 

jouw ervaring, aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 

eindejaarsuitkering van 3% bij het behalen van de teamdoelen. 

 

Informeren en solliciteren 

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

motivatie 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. 

Reageren kan zolang de vacature open staat op onze eigen website. 

 

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