
  
                                            
                                         

Vacature Controller Idealis 

(referentienummer 22024) 

 

Ben jij de controller die het woord business verder inhoud geeft? Een stevige 

adviseur met organisatiesensitiviteit en een kritische blik? En wil jij werken voor 

een jonge dynamische doelgroep die vol in het leven staat? Lees dan verder. 

 

Dit is Idealis 

Idealis is dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede. Bij Idealis wonen studenten en PhD’ers van over de hele 

wereld met alle verschillende nationaliteiten en culturen die daarbij horen. Met ruim 6.000 kamers en 

appartementen bieden ze het meest gevarieerde en betaalbare aanbod voor de doelgroep. Bij Idealis werken 

ongeveer 40 medewerkers.  

Het specialisme van Idealis is het verhuren van (tijdelijke) woonruimte aan een specifieke doelgroep, het omgaan 

met enorm veel verhuizingen in korte tijd met name gedurende de zomerperiode, de bijzondere aandacht voor de 

kwaliteit van de woningen en een prettig leefklimaat voor de bewoners. In een jaar krijgen ongeveer 2.900 

kamers een nieuwe bewoner! Idealis heeft daardoor te maken met snel opeenvolgende generaties jongeren en, 

door de vele buitenlandse studenten, ook een variatie aan culturen en nationaliteiten. 

In deze dynamiek met een relatief grote invloed van externe omgevingsfactoren zijn aandacht voor vraag en 

woningaanbod, de relatie met onderwijsinstellingen, de betrokken gemeenten, en kwaliteitsverbetering van 

woningbezit belangrijke aandachtspunten voor de organisatie. 

Missie van Idealis 

Wij bieden jou de ruimte prettig en betaalbaar te wonen als je studeert of promoveert in Wageningen of Ede.  

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op: www.idealis.nl 

 

Dit ga je doen 

Idealis zorgt voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame studentenwoningen. Idealis voelt zich 

verbonden met de doelgroep én met elkaar. Je voelt je dan ook snel thuis. Binnen Idealis wordt op een 

transparante manier samengewerkt. Het motto van Idealis: Verwacht geen leuke dag, maak zelf een leuke dag! 

Er ligt een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren moet mooie uitdagingen waarbij we als 

studentenhuisvester belangrijke trends herkennen in een nieuwe generatie studenten. Dat heeft invloed op onze 

vastgoedportefeuille naar de toekomst toe, waarbij flexibiliteit van het vastgoed en wendbaarheid van de 

organisatie een belangrijke rol spelen.   

De functie van controller binnen Idealis kent twee belangrijke aspecten: 

Je bent enerzijds degene die zorgt dat de organisatie in control is en levert een bijdrage aan het in compliant zijn 

van Idealis. Dat doe je door de uitvoering van het beleid en processen te controleren en toe te zien op 

waardemanagement. Daarnaast stel je het interne controleplan op en ondersteun je de externe auditor bij de 

audits. Je neemt als onafhankelijk lid deel aan het MT overleg en aan de vergaderingen met de Raad van 

Commissarissen.  

 

 

http://www.idealis.nl/


  
                                            
Anderzijds ben je de verbindende schakel tussen een drietal strategische adviseurs op Wonen, Vastgoed en 

Financiën en het Managementteam. Je bent op de hoogte van de kansen en ontwikkelingen in de omgeving en 

vertaalt deze op relevantie en impact. Je schrijft notities en adviseert bij de uitvoering van beleid, processen en 

procedures, treasury, business cases en/of investeringstrajecten met hoge financiële risico’s voor de 

bestuurbaarheid van de organisatie en integriteitsrisico’s.  

Dit ben jij 

De controller die Idealis zoekt heeft een kritische blik en is een stevige gesprekspartner voor het MT, de directie 

en de RvC. 
 
Daarnaast: 
➢ Beschik je over meer dan goede adviesvaardigheden;   
➢ Heb je een goed zelfinzicht en een realistische kijk op de impact van je eigen handelen; 
➢ Ben je gedreven en flexibel;  
➢ Vind je snel je weg in geautomatiseerde systemen. 
 
Kortom: 
➢ Je hebt een WO werk- en denkniveau en minimaal een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare 

functie. 
➢ Je beschikt over een afgeronde opleiding in een bedrijfseconomische richting; 
➢ Je hebt een scherp ontwikkeld analytisch vermogen en cijfermatig inzicht; 
➢ Je bouwt graag aan je netwerk en onderhoudt relaties; 
➢ Je staat open voor nieuwe dingen. 
➢ Onafhankelijke persoonlijkheid met een visie; 
➢ Je bent een verbinder die gemakkelijk contacten legt.  

 

Dit is het aanbod 

Bij Idealis kom je in dienst bij een maatschappelijk relevante organisatie. Je krijgt een dienstverband voor 32-36 
uur per week. In eerst instantie voor een jaar met uitzicht op vast. Een salaris met een maximum van € 6.391 
bruto per maand (schaal L van de CAO woondiensten), afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast zijn er 
prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het faciliteren van de benodigde devices en volop ruimte om jezelf te 
ontwikkelen. Hybride werken behoort tot de mogelijkheden.  
 

Zin om bij Idealis te komen werken?  

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature. Een referentiecheck en assessment maken deel uit 

van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of 

patrick.beterams@avw2.nl.  

 

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, 

maar uiterlijk zondag 13 november 2022, via sollicitatie@avw2.nl.  

De planning van de procedure is als volgt: 

• Reactietermijn  : t/m 13 november 2022 

• Voorselectiegesprekken AVW2  : week 44, 45 

• Shortlistbespreking  : week 46 

• 1e Selectieronde  : week 47 

• Assessment  : ntb 

• 2e Selectieronde  : week 48 

• Arbeidsvoorwaardengesprek  : week 49 

• Streefdatum benoeming   : Begin januari  
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