
 

 

Tablis wonen is op zoek naar een: 

 

Concern Controller   
(8 uur per week) 
 
Ben jij een financial die in staat is om met jouw sterk 

analytisch vermogen en kennis van proces- en risi-

comanagement onze RvC en directie adequaat te 

adviseren op het gebied van besturing en beheer-

sing? Ben jij communicatief sterk en weet je het be-

stuur en de RvC te overtuigen met je adviezen?  

Dan hebben wij een uitdagende functie voor jou. 

Werkzaamheden 
 

 Je adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur 

en de RvC op strategisch niveau. 

 Je toetst de inrichting en naleving op het gebied 

van governance en compliance. Je toetst investe-

ringsvoorstellen aan financiële en organisatori-

sche kaders. 

 Je signaleert risico’s in de interne bedrijfsvoering,  

doet verbetervoorstellen en toetst de effectiviteit 

en efficiency van de organisatie. 

 Je bewaakt het sturend vermogen van het bestuur 

en management. Toetst de naleving van kaders en 

richtlijnen en de kwaliteit van de sturingsinformatie. 

Tevens adviseer je over te nemen maatregelen 

richting bestuur en management. 

 Je rapporteert onafhankelijk je visie op bedrijfsre-

sultaten en beleidsontwikkelingen; over de wer-

king van het systeem van risicomanagement; de 

interne controle en de beheersing van de bedrijfs-

voering en processen aan bestuur, management 

en RvC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vragen 
Je herkent jezelf in de volgende functie-eisen: 

 Je hebt een WO werk- en denkniveau, richting RA, 

RC en Bedrijfseconomie én ruim drie tot vijf jaar 

werkervaring in een soortgelijke functie; 

 Je bent accuraat, sterk kwaliteitsgericht en  

analytisch ingesteld; 

 Je bent proactief en communicatief sterk; 

 Je kunt complexe processen doorgronden en  

vertalen naar een helder advies; 

 Je bent een stevige gesprekspartner voor de RvC 

en het management; 

 Je hebt ruime ervaring met geautomatiseerde  

systemen. 

Wij bieden 
Een uitdagende en zelfstandige functie.  

De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar 

met uitzicht op verlenging. Zowel een dienstverband 

schaal L conform CAO Woondiensten als een ZZP- 

contract zijn bespreekbaar. 

Je reactie 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? 

Neem dan contact op met Liesbeth Marchesini-

Franso, directeur-bestuurder. Zij is bereikbaar op  

telefoonnummer: 06-52653979.  

 

Jouw motivatiebrief met CV ontvangen wij graag  

uiterlijk maandag 1 maart 2021. Je kunt deze sturen 

naar: solliciteren@tabliswonen.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij 

niet op prijs. 


