
Maak jij een huis
of een thuis?

Vacature Opzichter Projecten 
(36 uur per week)

Wat maakt een huis een thuis? Dat doen de Opzichters  

Projecten van woningcorporatie Woonstede. Zij werken  

namelijk elke dag vol energie aan afwisselende vastgoed-

projecten om trots op te zijn. Daarmee zorgen zij ervoor dat 

onze huurders thuis komen in een fijn en veilig huis. Kom jij 

bij Woonstede werken om huurders zo’n plek te geven?

Wil jij een afwisselende baan met fijne collega’s en zoek je 

zinvol werk? Dan ben je bij ons als Opzichter Projecten op de 

juiste plek. Want door jouw inzet lopen vastgoedprojecten 

op rolletjes. Je houdt toezicht op planmatig onderhoud, her

structurering en nieuwbouw. Je zorgt voor een goede project

administratie, controleert bestekken en tekeningen, offertes en  

planningen en zorgt dat aannemers zich houden aan de 

gemaakte afspraken. Je adviseert en rapporteert aan de  

projectleiders over de lopende projecten en meldt wijzigingen 

en afwijkingen.

Dat onze huurders tevreden zijn, heeft alles met jouw aan

pak te maken. Je onderhoudt graag  goede contacten met  

bewoners en gaat adequaat om met klachten. Je verzorgt de 

bouwkundige overdracht tussen opdrachtgever en de op

drachtnemer en de sleuteloverdracht aan de huurders. Je  

verzorgt de planning en de communicatie van opleveringen 

naar bewoners en derden toe. Je verzorgt inspecties van der

den zoals bijvoorbeeld VvE’s. 



Wie ben jij?
Je bent een teamspeler en je bent resultaatgericht, hebt oog voor kwaliteit 

en denkt in oplossingen. Daarnaast beschik je over een afgeronde MBO+ 

opleiding richting Bouwkunde of hebt een vergelijkbaar werk en denk

niveau. Je beschikt over een VCAVOL, hebt minimaal 5 jaar werkervaring 

opgedaan in een soort gelijke functie en hebt kennis van wet en regel

geving rondom bouwen, veiligheid en milieu. Daarnaast heb je kennis van 

MS Office en ervaring met Resultaatgericht Samenwerken bij onderhouds

projecten is een pré.

Waar kom je te werken?
De afdeling Transformatie is onderdeel van de dienst Vastgoed van  

Woonstede. Deze afdeling zorgt voor het in stand houden van het woning

bezit van Woonstede. Resultaatgebieden van de dienst zijn: vastgoed

ontwikkeling, portfoliomanagement, meerjarenonderhoudsbegrotingen, 

de voorbereiding en realisatie van planmatig onderhoud, nieuwbouw en 

herstructurering.

Wat hebben wij jou te bieden?
We bieden je in eerste instantie een contract voor 1 jaar met daarna zicht 

op een vast dienstverband. De Cao Woondiensten is van toepassing, aan

gevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vergoeding voor 

daadwerkelijk woonwerkverkeer, de beschikking over een eigen laptop 

en mobiele telefoon en momenteel een thuiswerkvergoeding. Daarnaast 

bieden we desgewenst thuiswerkmeubilair, uitstekende opleidings 

mogelijkheden, een uitstekende werksfeer én meer! 

Kijk voor meer informatie op www.woonstede.nl/werkenbijwoonstede.  

De functie is voorlopig ingeschaald in schaal G en bedraagt minimaal  

€ 2.934, en maximaal € 3.592, bruto per maand op basis van 36 uur 

per week. Inschaling vindt plaats afhankelijk van je opleiding en werker

varing. In de loop van dit jaar wordt deze functie opnieuw beschreven en 

gewaardeerd.

Heb je belangstelling?
Voor meer informatie over deze functie kun 

je contact opnemen met Tanja de Carpen

tierAarts, stafmedewerker Kwaliteit/coördi

nator opzichters  (tel: 0318 695 674), per mail  

via: AHCGdeCarpentierAarts@woonstede.nl of  

(vanaf 16 juli) Claudia van Deijck, hoofd Trans

formatie (tel: 0318 695 647) of per email:  

cfjvandeijck@woonstede.nl

Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae 

voor 19  juli 2021 naar: hr@woonstede.nl.

Uiterlijk 20 juli hoor je of je wordt uitgenodigd 

voor een gesprek. Op 26 juli vinden de eerste 

gespreksrondes plaats en op 4 augustus de 

tweede rondes. Een assessment kan onderdeel 

uitmaken van de procedure. 


