
 

Wijkteamleider Breda Zuid-West (32-36 uur per week) 
 
Wij zijn op zoek naar een wijkteamleider voor Breda. Als wijkteamleider geef je leiding aan 16 betrokken 
medewerkers. Samen met 2 andere wijkteamleiders ben je verantwoordelijk voor de vertaling van de 
strategische doelen uit het nieuwe ondernemingsplan naar de wijken en buurten in Breda.  
 
WonenBreburg werkt en stuurt wijkgericht. Het wijkteam staat centraal. Er zijn 2 wijkteams in Breda en 3 in 
Tilburg. Voor het wijkteam Breda Zuid West zoeken wij een daadkrachtige wijkteamleider. In het wijkteam 
vallen onder andere de wijken Heuvel, Haagpoort en Tuinzigt.  
 
Wat ga je doen? 
Samen met je collega-wijkteamleider/assetmanager geef je leiding aan een multidisciplinair wijkteam. In het 
team zitten onder andere woonconsulenten, buurtbeheerders, wijkopzichters en een projectleider planmatig 
onderhoud. Je bent verantwoordelijk voor de wijkstrategie, wijkbegroting en de realisatie daarvan. Je verbindt 
de strategische afwegingen van WonenBreburg met de tactische en operationele kant van het werken in de 
wijken. Je initieert, onderhoudt contact en realiseert samenwerking met de huurders(vertegenwoordiging) en 
de maatschappelijke partners in de wijk. 
 
Je werkt hiërarchisch onder de manager Wijkteams. Je legt inhoudelijk verantwoording af aan het Bestuur. 
 
Wie zoeken we? 
Je hebt oog voor de medewerkers en de huurders. Je luistert net zo makkelijk als dat je overtuigt. Beslissingen 
nemen doe jij zonder aarzeling. Je houdt van uitdagingen en bent steeds bezig met hoe het nog beter kan. Je 
schakelt makkelijk tussen het operationeel, tactische en strategisch niveau. Je bent verbindend en een echte 
netwerker. Je hebt affiniteit met volkshuisvestingsvraagstukken, leefbaarheid en dienstverlening aan huurders. 
De belangrijkste competenties zijn: leidinggeven, ondernemerschap en doelgericht samenwerken. 
 
Daarnaast beschik je over: 

• hbo+ werk- en denkniveau; 

• relevante opleidingen, bij voorkeur in het sociaal-maatschappelijk domein; 

• tenminste 5 jaar werkervaring in leidinggevende functie; 

• de ambitie om een multidisciplinair team aan te sturen en samen resultaten te boeken. 
 
Ons aanbod 

• salaris conform CAO woondiensten, schaal K;  

• een zelfstandige functie in een dynamische organisatie; 

• een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• goede ontwikkelmogelijkheden; 

• flexibiliteit om je uren deels naar eigen inzicht in te delen; 

• een team van enthousiaste en gemotiveerde collega's. 
 
Interesse? 
Reageer vóór 23 april 2021 via de website van WonenBreburg en voeg je motivatiebrief en CV toe. Voor meer 
informatie over de functie bel je met Myreen Minnaar, manager Wijkteams, op telefoonnummer 06-46252806. 
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Op woensdag 28 april| 2021 hebben wij tijd 
gereserveerd staan voor de eerste gespreksronde. 
 
WonenBreburg 
WonenBreburg streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen een bijdrage leveren aan de 
werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast bevorderen wij de diversiteit 
binnen onze organisatie. Diversiteit als kracht om betere resultaten te behalen voor onze klanten, in een team 
van medewerkers met talent en passie voor het werk. 
 

https://werkenbij.wonenbreburg.nl/vacaturebeschrijving/wijkteamleider-breda-zuid-west

