
Vlissingen is een havenstad. Een stad van werkers en doeners. Dat zit 
in het DNA van de stad, van de Vlissinger en daarmee ook in het DNA 
van onze corporatie. Wij zijn een middelgrote woningcorporatie in het 
mooie Vlissingen aan zee. Onze missie is het bieden van goed wonen 
in een passende leefomgeving met aandacht voor duurzaamheid, 
woonlasten en bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in onze 
samenleving.

Wat bieden wij jou?
We bieden je goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woon- 
diensten. Naast deze arbeidsvoorwaarden bieden we uitstekende 
opleidingsmogelijkheden. We geloven in het nieuwe werken;  
werken waar, wanneer en hoe jij dat wilt. Door het nieuwe 
hybride werken bieden we je de mogelijkheid om werk en  
privé goed te combineren. Wat betreft het salaris; de functie  
valt in schaal M (CAO Woondiensten) bij een fulltime dienstverband. 

Interesse? 
We ontvangen je cv met motivatie graag vóór 20 augustus op het  
mailadres hrm@lescaut.nl. De eerste gesprekken staan gepland op  
dinsdag 14 september. De tweede ronde is op dinsdag 21 september. 
Een assessment maakt onderdeel uit van het selectietraject en staat 
gepland op maandag 27 september. Kijk op onze website www.lescaut.nl 
voor het complete functieprofiel.

Heb je vragen over de functie en/of de organisatie?  
Neem dan contact op met Renee du Fossé (HRM); (0118) 42 23 76.

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar een manager Bedrijfsvoering met  
samenwerken en dienstverlening in zijn DNA. Als manager  
Bedrijfsvoering ben je in MT-verband verantwoordelijk voor  
de organisatie-brede doelstellingen van l’escaut. Vanuit de  
afdeling Bedrijfsvoering ondersteun je de organisatie rond  
het financiële administratie- en verslagleggingsproces, HRM, 
I&A, communicatie, facilitaire zaken en geef je leiding aan de  
secretariële ondersteuning binnen l’escaut. Je geeft leiding  
aan 20-30 medewerkers. 

Wat ga je doen?
•  je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de

organisatiekoers, beleidsontwikkeling en realisatie en
implementatie daarvan, zowel l’escaut-breed als op de
thema’s die vallen onder jouw verantwoordelijkheid

•  je ondersteunt de organisatie in het realiseren van de doel-
stellingen middels (financiële) informatievoorziening en
beleidsmatige en operationele ondersteuning als het gaat
om financiën, HRM, I&A, communicatie, facilitaire zaken en
de secretariële ondersteuning

•  je realiseert een kwalitatief en kwantitatief passende per-
sonele bezetting, ontwikkelt en coacht medewerkers

•  je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van (finan-
ciële) administratie, bestuurlijke informatievoorziening,
rapportage en verantwoordingsprocessen.

Je hebt ervaring met coaching en leidinggeven aan een 
klantgedreven, dienstverlenend organisatieonderdeel en 
het verbinden van de strategie met de dagelijkse praktijk. Je 
hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met relevante 
wet- en regelgeving en bedrijfsvoering en/of organisatie-
kunde in algemene zin. Je bent in staat ondersteunende 
processen klantgericht in te richten met een goede balans 
tussen standaard en maatwerk. Je hebt een afgeronde Post-
HBO of WO-opleiding in de richting van organisatiekunde, 
bedrijfskunde of bedrijfseconomie. En daarnaast afgeronde 
relevante en actuele trainingen/cursussen op jouw vakge-
bied.

We zijn in transitie van een maatschappijgerichte, naar een  
maatschappijgedreven corporatie. We willen dat onze medewerkers 
deskundig zijn in de brede zin van het woord. Het beste uit jezelf  
halen; daar geloven we in. We creëren een goed werkklimaat voor  
onze werknemers om zo ons bedrijf tot bloei te laten komen.
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