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Wil jij met ons
samenwerken
aan wonen en

wijken?

Corporatiestrateeg
Wonen - 36 uur
Fijn wonen, daar werken we aan. Vooral
voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar
krijgen. Daarom hebben we een brede blik
op ‘wonen’. Wij bieden voldoende, goede,
betaalbare en duurzame huizen in Breda,
Etten-Leur en Roosendaal. Samen met
bewoners en partners werken we aan fijne
buurten. We geven ruimte waar dat kan en
zijn aanwezig waar nodig.
  
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern
gepubliceerd. Een assessment kan
onderdeel zijn van de procedure.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Op jouw lijf geschreven?
Welke interventies helpen onze huurders
echt vooruit? Het antwoord op die vraag
vertaal jij in ons Woonprogramma Vitale
Wijken. Hiervoor onderhoud jij contact met
de samenwerkingspartners en huurders,
beoordeel jij de managementinformatie en
analyseer jij trends en ontwikkelingen op
thema’s als organisatie, politiek,
maatschappij, (woning)markt en
volkshuisvesting. Je maakt de
consequenties voor onze organisatie
inzichtelijk, ontwikkelt ons strategische
volkshuisvestingbeleid en geeft advies over
deze casuïstiek aan het bestuur en de
vestigingen. De woonvisies van Alwel en
gemeente staan hierbij in verbinding met
elkaar. Je vertaalt de strategie naar
tactische plannen en uitgangspunten voor
operationele uitvoering en geeft leiding aan
de implementatieprojecten. Op basis van
regelmatige evaluaties doe jij voorstellen
voor verbetering. Verwacht jij een
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan
onze wijken en buurten? Dan maken wij
graag kennis met jou.  
 
Reageren?
Iets vragen? Bel dan naar Bram van der
Vaart, manager S&W, via telefoonnummer
088 255 2427. Je sollicitatie met motivatie,
cv en het toestemmingsformulier werving en
selectie ontvangen we graag uiterlijk 2
maart via werken@alwel.nl o.v.v. vacature
Corporatiestrateeg Wonen. 

Jouw lijstje:
• minimaal HBO diploma;
• expertise op het gebied

van volkshuisvesting en
integrale wijk- en
gebiedsontwikkeling;

• het talent om met lef
en overtuigingskracht
een project vooruit te
krijgen;

• aanspreekbare team-
speler en verbindende
netwerker;

• Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG).

  
Wij zorgen voor:
• een uitdagende

baan, waarin jij het
verschil kunt maken voor
onze huurders;

• salaris, afhankelijk van
jouw kennis en ervaring,
schaal K (cao
woondiensten);

• tijd- en plaats-
ongebonden werken;

• volop ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling
en het volgen van
opleidingen;

• We starten met een
jaarcontract.
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