Vacature Financieel Economisch Medewerker (24-38 uur per week)
We zijn op zoek naar een financiële duizendpoot voor een veelzijdige, verantwoordelijke en
uitdagende back office functie. Dit betreft een mooie combinatie van financieel
administratieve taken en office management binnen een omgeving waarin je zelf mee kan
denken en bouwen aan verdere ontwikkeling!
Wie zijn wij?
Over C3 Living en Rendiz
Bij C3 Living realiseren we huisvesting met maatschappelijke impact en produceren we
halffabricaten waaronder prefab badkamers.
C3 Living is opgericht in 2015 en onderdeel van de Rendiz groep; organisatie met een
sociaal hart. Doordat we werken met mensen die een inhaalslag maken op de
arbeidsmarkt, zagen we hoeveel behoefte er was naar sociale huisvesting. Tevens zagen
we een stijging in het aantal daklozen. Vanuit ons sociale hart, was dit aanleiding om C3
Living op te richten.
Waardevol huisvesten
Voor die mensen dáár bouwen we voor. Én daar bouwen we mee! Vanuit een veilige
omgeving bouwen onze medewerkers aan een prettige omgeving. Voor zichzelf en voor
een ander. Zo wint dus de mens, maatschappij en milieu aan waarde. We werken immers
met duurzame materialen en met lokale leveranciers.
Het team van C3 Living bouwt op onze opleidings- en productielocaties in Panningen en
Rotterdam. We hebben veel in eigen beheer: van sanitair tot elektro en van
timmerwerkzaamheden tot het plaatsen van kozijnen. Voor het onderdeel C3 Living
Projectmanagement BV zijn we op zoek naar een ondernemende, financiële duizendpoot!
Een aantal dagelijkse zaken op een rijtje…
• Je bent verantwoordelijk voor de financiële project administratie;
• Je houdt je bezig met facturering, debiteuren-/ en crediteurenbeheer en de
bankmutaties;
• Je stelt rapportages op en voert controlerende taken uit;
• Je signaleert verbetermogelijkheden binnen de werkprocessen en systemen;
• Je bent de financiële vraagbaak bij ad-hoc vraagstukken;
• Telefoonverkeer;
• Je verricht verder voorkomende administratieve en ondersteunende
werkzaamheden uit.
Wat maakt jou de ideale kandidaat?
• Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denk niveau, bij voorkeur in een
financieel/economische richting;
• Je hebt reeds enkele jaren relevante en actuele werkervaring, bij voorkeur binnen
een projectmatige omgeving;
• Je hebt affiniteit met digitalisering en automatisering binnen het vakgebied en bij
voorkeur ook met (prefab) bouw;
• Je hebt ervaring met de administratie binnen de productie omgeving van Exact,
én je kent je weg binnen Excel;
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Je hebt een sterk analytisch vermogen en weet je staande te houden in een
dynamische omgeving;
Je kan goed prioriteiten stellen en gaat efficiënt met de tijd om;
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je communiceert helder en
duidelijk;
Uiteraard ga je nauwkeurig, daadkrachtig en gestructureerd te werk!

Wat bieden wij?
• Werkgeluk door een uitdagende dynamische afwisselende baan met flexibele
werktijden en de mogelijkheid om zelf je dag in te delen;
• Waardering voor wie je bent en wat je bij C3 Living Projectmanagement BV
betekent;
• Ruimte voor initiatief en ontwikkeling van jezelf & de kans om samen met ons
nieuwe ideeën te ontwikkelen;
• Een functie met veel verantwoordelijkheid bij een sociaal maatschappelijke
organisatie;
• Bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood;
• Een goede, informele werksfeer op een unieke werkplek in Panningen met
enthousiaste collega's om te leren kennen.
Secundaire Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris op basis van kennis en ervaring;
• Aanstelling met uitzicht op een vast contract;
• Een contract van 24 – 38 uur per week (aantal uren wordt in overleg bepaald);
• Pensioenregeling;
• Een actieve Personeelsvereniging.
Heb je al zin om aan de slag te gaan?!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karen Jacobs, k.jacobs@rendiz.nl
Solliciteren kan tot 15 oktober a.s. door je motivatiebrief en cv op te sturen t.a.v. de
afdeling HR naar personeelszaken@rendiz.nl. Alle reacties van vóór deze datum worden
meteen in behandeling genomen.

