
 
 

Een leuke baan! 
 

 

 

 

Voor studenten in Nijmegen en Arnhem biedt SSH& met bijna 7.000 kamers simpelweg het 

beste woonaanbod. Je woont bij ons op jezelf, maar staat er niet alleen voor. Zo haal je 

méér uit je studententijd. En daar kan jij aan bijdragen! Voel jij je verbonden met studenten 

en ben je goed in het uitzoeken van ingewikkelde vraagstukken? Zet je ideeën makkelijk 

om in beleid? Kan je de belangen van SSH& vertegenwoordigen in externe overleggen? 

Dan zoeken wij jou voor onze afdeling Wonen! 

 

 

Beleidsmedewerker Wonen 
 

Als Beleidsmedewerker Wonen ga je aan de slag met vraagstukken die om uitzoekwerk vragen 

en schrijf je hierover beleidsnotities. Je ondersteunt en adviseert de manager strategie & wonen 

over diverse onderwerpen en werkt aan beleidsvraagstukken van de directie. Je volgt relevante 

beleidsontwikkelingen op de voet en signaleert deze tijdig. Je bent actief betrokken bij Kences, 

het landelijk samenwerkingsverband van studentenhuisvesters. Ook werk je samen met andere 

beleidsmedewerkers van het Platform Nijmeegse Woningcorporaties (PNW).  

 

Wij bieden 

- Een fulltime baan (36 uur, maar ook 32 is bespreekbaar) bij een betekenisvolle, informele 

organisatie 

- 50 leuke collega’s 

- Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 

- Een aantrekkelijk (divers) takenpakket, met ruimte voor eigen inbreng 

- Een geweldig nieuw ingericht kantoor met alle moderne voorzieningen 

- Ruimte en ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen  

- Een actieve Personeelsvereniging met leuke activiteiten 

- Een goed salaris, tussen € 3.680,- en € 4971,-op fulltime basis, aangevuld met 8% 

vakantietoeslag. De functie valt in salarisschaal J van de cao Woondiensten. Inschaling vindt 

plaats op basis van kennis en ervaring 

 

Wij vragen 

- HBO werk- en denkniveau 

- Intrinsieke verbinding met de doelstelling van SSH& als specialist in studentenhuisvesting 

- Inzicht in politieke-, maatschappelijke- en organisatorische ontwikkelingen en vertaalt deze 

naar beleidsdoelstellingen 

- Een teamworker en is sterk in het opbouwen en onderhouden van (externe) netwerken 

- Weet de doelstellingen van SSH& goed over te brengen (en aan te scherpen) 

- Kan beleidsactiviteit- en functie-relevante gegevens analyseren en uitstekend schriftelijk 

rapporteren 

- Vertegenwoordigt de organisatie extern op correcte en krachtige wijze 

- Enthousiasme en gedrevenheid en straalt dit uit naar collega’s 
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Ben jij onze ideale kandidaat? Solliciteer dan nu! 

Solliciteren kan tot maandag 27 januari 2020 door een e-mail met motivatie en CV te sturen naar 

sollicitatie@sshn.nl. Heb je vragen over de inhoud van de vacature? Stel dan deze aan Vincent 

Buitenhuis, manager Strategie & Wonen via telefoonnummer 024 - 359 49 20. 

 

De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 31 januari. Het tweede gesprek vindt plaats op 

woensdag 5 februari. 

 

We vragen je om referenties van vorige werkgevers. Daarnaast kan een assessment deel uit 

maken van deze procedure. 
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