
Als stagiair(e) bij Woonopmaat maak je in een  
korte periode (+/- 20 weken) kennis met  
alle facetten van de financiële functie. Jij draait  
met de collega’s mee, die je goed begeleiden.

Het team bestaat uit 10 collega’s en een teamlei-
der. Het team Financieel Beheer neemt jou snel in 
de groep op en iedereen is bereid om je te helpen. 
Er wordt veel gelachen en het team houdt van een 
potje tafeltennis. De tafeltennistafel staat in de 
binnentuin. Durf jij het aan? 

Woonopmaat is een lokale wooncorporatie in de Noordelijke IJmond met bijna 9000 woningen in Heemskerk, 
Beverwijk en Wijk aan Zee. In een organisatie met korte lijnen werken 75 medewerkers 
dagelijks aan het bieden van een prettige en veilige woning en woonomgeving. Gastvrije dienstverlening 
en het bieden van een thuis staan centraal. We werken nauw samen met onze huurdersorganisatie, 
gemeenten en andere partners. We krijgen jaarlijks een hoge klantwaardering van onze huurders 
(A-score Aedes benchmark). Daar zijn we trots op! 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.woonopmaat.nl. 

STAGIAIR(E) 
FINANCIËN

BEN JIJ ONZE NIEUWE 
STAGIAIR(E)?

In ons kantoor in Heemskerk ga je als stagiair(e)  
bij het financiële team aan de slag. 
Als stagiair(e) zorg jij voor: 
• het opschonen van de administratie, 
• verschillende administratieve controles, 
• ondersteunen van de btw aangiften, 
• ondersteunen periodieke rapportage,
• verbetervoorstellen inrichting inkoopprocedure,
• verkoopoverzicht updaten, 
• ondersteuning controle toewijzingen  

(2e lijn controle), 
• inboeken facturen crediteurenadministratie, 
• ondersteunen beheerkosten en
• inboeken diverse journaalposten. 

De voorkeur gaat uit naar een meeloopstage en 
geen scriptieopdracht.

HIERAAN GA JE 
WERKEN

WAT BRENG JE MEE?
•	 Je bent in je 3e of 4e leerjaar van een mbo- 

opleiding niveau 4 of HBO (bijvoorbeeld bedrijfs-
administrateur, financieel administratief  
medewerker, administratie medewerker,  
bedrijfseconomie of accountancy).

•	 Je bent vanaf september 2022 beschikbaar.
•	 Je bent 3 à 4 dagen per week beschikbaar.
•	 Je woont in de omgeving.

WAT BIEDEN WIJ?
•	 Een stagevergoeding.
•	 Mogelijkheid voor eigen inbreng. Hierdoor is er voor jou voldoende ruimte om er een actieve,  

leerzame en interessante stage van te maken.
•	 Uitstekende stagebegeleiding.
•	 En ‘last but not least’: fijne collega’s! 

WIL JE MEER WETEN OF REAGEREN?
•	 Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Danny Adrichem op 0251-256023.
•	 Wil je reageren? Stuur dan jouw C.V. en korte motivatie naar vacature@woonopmaat.nl .

WIJ ZIJN WOONOPMAAT 
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