
Is ‘afspraak is afspraak’ jouw motto? En houd je ook onze leveranciers daar graag aan bij 
het inkopen van onderhoud voor onze huizen? Werk jij graag samen met zakelijke relaties 
én collega’s om dit voor elkaar te krijgen? Word jij blij van een baan vol afwisseling?  
 

Wooncorporatie Casade zoekt voor de afdeling Wonen een:  
  

Contractmanager (36 uur per week) 
 

Ben jij een Goeie Buur voor collega's en huurders?   
Bij Casade draait het om de huurders in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. We sluiten 
onze 11.500 huizen aan op hun woonbehoeftes én op een duurzame toekomst. Ook werken we in onze 
buurten aan een prettige leefomgeving. Iedere huurder is anders en iedere dag bij Casade is ook anders. 
In haar dienstverlening, samenwerking en communicatie stelt Casade zich op als ‘Goeie Buur’. En wat 
goed is, kan altijd nog beter. Daar heb jij als contractmanager een belangrijke rol in. 
   
En zo doe je dat:  
Als contractmanager heb je een goede zakelijke relatie met onze onderhoudsleveranciers. Je 
bewaakt kosten en kwaliteit, weet waar de risico’s zitten en monitort de contractprestaties. En 
natuurlijk kijk je waar dat nog beter kan. Je werkt mee aan het verbeteren van het contract- en 
leveranciersmanagement en bent betrokken bij de inkoop van nieuwe contracten Je werkt met 
verschillende onderhoudsleveranciers, dus je bent met uiteenlopende onderwerpen aan de slag. 
Jij ziet de samenhang tussen de contracten en het dagelijks werk: een goed contract draagt bij aan 
een fijn thuis voor onze huurders. Als je denkt dat het onze huurders beter helpt, stel je 
procesverbeteringen voor. Je coacht en begeleidt je collega’s in het werken met jouw contracten. 
Met jouw manier van werken heb je een positieve invloed op zowel je collega’s als de leveranciers. 
Zo zorg je voor een goede samenwerking tussen alle betrokkenen! En daar hebben onze huurders 
dan ook weer profijt van. 
 

Hier herken jij jezelf in: 
 Je hebt een afgeronde hbo opleiding en affiniteit met vastgoed en techniek  
 Je zoekt de samenwerking op en maakt makkelijk verbinding  
 Je durft beslissingen te nemen binnen de gegeven kaders en weet wanneer op te schalen 
 Je bent tactisch in je aanpak en communicatie 
 Je bent oplossingsgericht en kan daarbij de diverse belangen goed afwegen  
 Je beschikt bovendien over de competenties; netwerken, overtuigingskracht, analyseren, 

plannen en organiseren 

Dit krijg je ervoor:  
 Fijne collega's die aan je denken in leuke en minder leuke tijden 
 Een uitdagende werkomgeving waar jij over wilt vertellen op een feestje 
 Vrijheid in waar en hoe je werkt  
 Kansen om te groeien in de richting die bij jou past 
 Een compleet nieuw kantoor in 2023 (wij gaan ervan uit dat je nog even bij ons blijft werken) 
  
En dit krijg je natuurlijk ook nog:   
 Een goed salaris: € 3.230,- tot € 3.979,-  bruto per maand (schaal H, cao woondiensten)   
 Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken   
 Een baan voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband    
 Een ruim ontwikkelbudget dat je ook kunt inzetten voor jouw persoonlijke ontwikkeling   
 Een goede pensioenopbouw en een reiskosten- en thuiswerkvergoeding  
  
Wil jij samen met 140 collega's keihard je best doen voor onze huurders?   
Solliciteer dan nu! Stuur ons een heldere motivatie waarin je iets vertelt over jezelf en waarom deze 
baan bij je past. Mail die samen met je cv, voor 22 oktober, naar i.d.bont@casade.nl.    
We maken graag kennis met je op 11 november. De tweede gespreksronde is op 15 november.  
   
Meer weten?   
Dan kun je bellen met Alex Heeren. Hij is contractmanager / coördinator ketensamenwerking en 
hoort graag van je! Alex is te bereiken via 0416 72 51 68.  


