
   

   

   

 

 
 

CO₂ neutraal… vind jij 
dat ook zo normaal? 

‘Dat komt mooi uit, want wij zoeken 
een inspirerende adviseur duurzaam-
heid & vastgoed. Zonnepanelen leggen 
en isoleren, dat doen we wel goed. 
Maar we willen echt een volgende stap 
maken en daarom zoeken we iemand 
zoals jij. Neem jij ons mee in de wereld 
van energietransitie en circulair bouwen? En weet je hoe we ons 
vastgoed toekomstbestendig kunnen maken? Niet alleen  
energetisch, maar ook qua (onderhouds)kwaliteit? Dan ben jij onze 
top-kandidaat.’    Nel Bruil, manager Vastgoed 

Wie ben jij? 
• Je bent hartstikke enthousiast over technieken, initiatieven 

en ideeën die ons helpen bij de energietransitie. Maar je 
kijkt ook heel kritisch en ziet snel wat voor ons werkbaar, 
betaalbaar en haalbaar is. 

• Je bent nieuwsgierig, analyseert (ook data-analyse) en  
onderzoekt.  

• Innovaties volg je op de voet en probeer je uit. 

• Je weegt goed af of iets toekomstwaarde heeft en of het 
ook over 40 jaar onze huurders nog gelukkig maakt. 

• Je ziet wat er om ons heen gebeurt en je vertaalt dit naar 
werkbare, eenvoudige oplossingen voor Veluwonen.  

• Je neemt ons mee en weet ons te overtuigen. 

• Moeilijke vraagstukken ga je niet uit de weg en leg je  
eenvoudig uit, aan ons maar ook aan onze huurders. Lees 
meer op www.veluwonen.nl 

Iets voor jou? 
Wil je meer weten? Bel dan gerust Nel 
Bruil (onze manager Vastgoed) op  
telefoonnummer (06) 51 71 97 67. 
 
Zie jij deze baan wel zitten? Dan lezen we  
graag je brief en CV. Je kunt ze t/m 31 maart  
2020 mailen naar vacature@veluwonen.nl  

Het eerste gesprek is op 7 april 2020. Wil je die morgen tot  
13.00 uur alvast vrijhouden? Vanwege de Corona-crisis  
bestaat de kans dat we de gesprekken anders gaan  
organiseren. Maar dat hoor je vanzelf.  

Worden wij jouw 

37 collega’s?! 

Wat krijg je? 
• We betalen je maximaal € 5.474,- bruto per maand bij  

volledig dienstverband (schaal K van de CAO). Wat je  
salaris precies wordt, hangt af van je kennis en ervaring.  

• Je krijgt alle vrijheid om je werk naar eigen inzicht te  
bedenken, in te delen en te verbeteren.  

• We juichen het toe als je de ruimte neemt voor je eigen 
ontwikkeling.  

• Je komt terecht in een gezellige, betrokken en  
uitdagende organisatie met korte lijnen. Waar je al  
je collega’s en veel van hun verhalen kent.  

• Je werkweek is 36 uur (4 x 9 uur kan natuurlijk ook). 

Ons kantoor in Eerbeek 

Wat ga je doen?  

Het verduurzamen van onze  
huizen en de energietransitie naar 
een aardgasvrij gebouwde  
omgeving... daar ligt jouw focus 
(zo’n 80% van je tijd). Je kijkt naar 
de kwaliteit van onze huizen en  
analyseert hoe deze qua woon-
comfort en CO₂-uitstoot zich  
moeten ontwikkelen. Dit is meer 

dan alleen een energetische analyse. Het gaat ook over de 
(onderhouds)kwaliteit van onze huizen.   
 
Je krijgt heel gevarieerd werk. Wat kun je zoal verwachten? Je 
overlegt regelmatig met de projectleiders over bijvoorbeeld een 
nieuwe ontwikkeling voor onze nieuwbouw. Met Joseph (onze  
beleidsadviseur) ga je om tafel zitten om het portefeuilleplan te 
bespreken. En je werkt aan onze CO₂-begroting en het CO₂-verslag.  
 
Je schuift vaak aan bij het MT om je beleidsplannen te presenteren. 
Ook leg je hen uit hoe je het plan wilt uitvoeren, want we houden 
van werkbaar beleid. Je gaat langs bij een innovatief project van 
een collega-corporatie. Zo doe je inspiratie op en vergroot je onze 
kennis. En je werkt samen met de gemeente en een energie-
leverancier. Het warmtenet in Eerbeek staat op de agenda. Best 
een lastige klus: je wilt graag samenwerken maar je verliest het 
belang van Veluwonen niet uit het oog.  
Soms komt er ‘s avonds nog een uurtje bij om onze huurders-
belangenorganisatie meer te vertellen over bijvoorbeeld de  
energietransitie. Ze gaan na jouw verhaal enthousiast naar huis! 
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