
Bedrijfskundig  
medewerker Vastgoed

Gezocht
36 uur
per week

Samenwerken aan een duurzame maatschappij, een fijne woning voor iedereen  
en woonplezier in de buurt. Dat zijn onze drie doelen voor de komende jaren.  
Als Bedrijfskundig medewerker kom je samen met twee gezellige collega’s te  
werken op het Programmabureau waar je een bijdrage levert aan de vastgoedsturing 
binnen Het Gooi en Omstreken. Het Programmabureau is de denktank van de 
afdeling Vastgoed. Beleidsmatige en financiële onderdelen komen hier samen. 
Jouw belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het opstellen van het 
onderhoudsplan met bijbehorend jaarplan, het bewaken van de voortgang van het 
onderhoudsprogramma en het toetsen van het inkoopproces.
 

Dit ben jij

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in een bouw- 
technische richting, affiniteit met bedrijfskunde is een pré

• Je weet wat er in de markt en branche speelt en je hebt 
ervaring met het opstellen en inrichten van een meer- 
jarenonderhoudsbegroting

• Je ben analytisch en beschikt over adviserende  
oplossingsgerichte kwaliteiten

• Je werkt secuur en houdt overzicht 
• Je bent commercieel en resultaatgericht ingesteld
• Je bent een initiërende, verbindende factor voor  

collega’s en externe stakeholders
• Je bent creatief, innovatief, kritisch en gaat graag  

mee in veranderingen

Vragen?
Bel Rob Steur
manager Vastgoed  
op 035 – 672 66 99

Reageren?
Stuur je reactie met cv  
naar hrm@gooienom.nl

Ruim 70 
enthousiaste  
en bevlogen 

collega’s

Collegiale 
en informele 

werksfeer met 
korte lijntjes

Veelzijdige  
en uitdagende  

functie

Ruimte voor 
verantwoordelijkheid, 

initiatief en jouw 
ontwikkeling

Dit bieden wij

Het salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) is op basis van 
schaal I van de cao Woondiensten, waarin ook je arbeidsvoorwaar-
den zijn geregeld. Een pre-employment screening en assessment 
maken onderdeel uit van de procedure.

Dit doe jij
Opstellen van de (meer- 
jaren-) onderhoudsbegro-
ting en -planning. 

Sparringpartner voor 
projectleiders over  
de begroting van de  
afdeling Vastgoed.

Opstellen van de  
investeringsbegroting  
van het bestaande bezit.

Controle op de voortgang 
en realisatie van het onder-
houdsjaarplan.

Opstellen van het jaarlijkse 
aanbestedingsplan en 
toetsing op aanbestedings-
beleid in overleg met be-
trokken afdelingen binnen 
Vastgoed.

Zorgen voor aansluiting op 
de complexbeheerplannen 
in samenwerking met de 
assetmanager.

Verzorgen en analyseren 
van maand- en kwartaal- 
rapportages. 

Vertegenwoordiger namens 
Het Gooi en Omstreken  
bij de Verenigingen van 
Eigenaren binnen ons bezit.

Toetsen van inkoop- 
voorstellen binnen  
Vastgoed.

Volgen van markt- 
ontwikkelingen waaronder 
wet- en regelgeving en  
het doen van verbeter- 
voorstellen. 

Ondersteunen bij ontwikke-
ling en implementatie van 
nieuw beleid, systemen en 
methodieken.


