
 

 

  

Trudo zoekt een enthousiaste schoolverlater als… 
 
Junior Adviseur Finance & Control (36 uur/week) 
 
Over ons 
Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die van zich doet spreken. 
Met gedurfde projecten, vernieuwende producten en grensverleggende 
initiatieven. Maar vooral met een visie die ‘net ff anders’ is. Want bij onze 
corporatie staat niet alleen het vastgoed centraal, maar ook het 
ondersteunen van mensen die vooruit willen in het leven. We werken 
vanuit onze missie Supporting People en onze kernwaarden lef, innovatief 
en verbindend.  
 
Over de vacature 
Het team Finance & Control is sterk betrokken bij zowel de dagelijkse 
gang van zaken van de organisatie als bij de nieuwe ontwikkelingen. Het 
team zelf is in beweging, op weg naar een optimale inrichting en 
werkwijze.  
Team Finance & Control is het financieel geweten van Trudo. Door 
specifieke financiële en fiscale kennis vindt advisering plaats t.a.v. 
investeringen, financiering, bedrijfsvoering, processen, besturing en 
interne  en externe verantwoording. In nauw overleg met de teamleider en 
collega-financieel adviseurs worden werkvelden en taken verdeeld. Niet in 
beton gegoten overigens, er vindt periodieke roulatie plaats en er wordt in 
grote mate projectmatig gewerkt. 
 

Als Junior Adviseur Finance & Control ben je betrokken bij diverse 
activiteiten binnen het team. Een greep uit de activiteiten waaraan je een 
intensieve bijdrage gaat leveren: 

➢ Het uitvoeren van interne controles, gericht op het waarborgen van 
naleving van vastgestelde procedures, wet- en regelgeving. 

➢ De implementatie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
automatisering. 

➢ Het samenstellen van in- en externe rapportages. 
➢ Het adviseren over inhoudelijke vraagstukken vanuit fiscale en 

financiële invalshoek. 
   
 
Naar welke kwaliteiten zijn we op zoek? 

➢ Je bent in het trotse bezit van een HBO of WO diploma in financieel 
bedrijfseconomische richting en op zoek naar je eerste baan. 

➢ Je hebt sterke affiniteit met automatisering en geïnteresseerd in de 
wereld van het vastgoed. 

➢ Je bent een energieke persoonlijkheid die een positieve ‘vibe’ 
afgeeft in het team en enthousiast is om samen de schouders 
onder de werkzaamheden te zetten.  



 

 

➢ Als junior adviseur ben je nog lerende. Je neemt verbeterpunten 
serieus en weet collega’s op een prettige manier van feedback te 
voorzien.  

➢ Je bent nauwkeurig, goed in analyseren en je durft advies te geven 
over je bevindingen.  

➢ Je bent pro-actief en zorgvuldig in het behalen van de planning. 
➢ Je weet je goed uit te drukken, helder en to-the-point, zowel 

schriftelijk als verbaal, met uitstekende vaardigheden in de 
Nederlandse taal. 
 

 
Waarom wil je bij Trudo werken? 
Je voelt je thuis bij Trudo omdat je hart hebt voor je werk en je betrokken 
voelt bij de mensen voor wie we het doen. Samen met alle collega’s draag 
je vol enthousiasme bij aan de missie van Trudo (Supporting People). 
In ons bijzondere kantoor in de Apparatenfabriek op Strijp-S vind je een 
goede werksfeer en leuke, gedreven collega’s. Tot slot bieden we een 
marktconform salaris en hanteren we een prima CAO (Woondiensten) en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook is er voldoende ruimte om jezelf te 
ontwikkelen binnen ons ambitieuze team. 
 
Enthousiast?  
Word je enthousiast van deze vacature en herken je jezelf in de 

genoemde kwaliteiten? Stuur dan jouw motivatiebrief met CV naar 

werken@trudo.nl, o.v.v. Junior Adviseur Finance & Control. Je kan de 

brief adresseren aan Anne Luteijn, Adviseur HRM. Meer informatie over 

ons vind je op www.trudo.nl en www.strijp-s.nl.  

Eerst meer weten? Mail dan jouw naam en telefoonnummer naar 

werken@trudo.nl. Je wordt zo snel mogelijk teruggebeld. 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 

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