
                                                                                                
                                                                                                   Zorg jij voor resultaat en nieuwe ideeën?
 

Binnen de dienst Vastgoed op de afdeling Transformatie is per direct een vacature ontstaan voor:
 

Adviseur Vastgoedsturing (36 uur per week)
 
Tijdelijk voor 1 jaar met zicht op vast

Wil jij een bijdrage leveren aan de realisatie van
goede, betaalbare en duurzame woningen voor onze
huurders en meewerken aan de doelstelling om in
2050 CO2 neutraal te zijn? Ga jij voor optimale
klanttevredenheid, denk je steeds al een stap verder
voordat deze gezet is en hou je van een
afwisselende baan waar geen dag hetzelfde is? Dan
zoeken we jou!
 
Jouw plek bij Vastgoed
De afdeling Transformatie is onderdeel van de dienst
Vastgoed. Deze afdeling bestaat uit ongeveer 17
medewerkers die samen werken aan
onderhoudsplannen, nieuwbouw en
herstructureringsprojecten en kwaliteit voor de
organisatie. Het team vastgoedsturing is hierin dé
schakel tussen strategische vastgoeddoelstellingen
en operationele resultaatgebieden. In jouw functie
val je organisatorisch onder de Teammanager.

Wat ga je doen?
Als Adviseur Vastgoedsturing adviseer je op
operationeel en tactisch niveau en ondersteun je de
diverse collega’s om de gestelde Vastgoed-
doelstellingen te realiseren. Je volgt daarom de
ontwikkelingen in de markt en jouw vakgebied en
weet deze te vertalen naar kansen en mogelijkheden
voor Woonstede. Je bent een ondernemende en
creatieve vastgoed professional die verder kijkt dan
de inhoud. Jij hebt dan ook een belangrijke rol bij de
uitdagingen waar we als dienst Vastgoed voor staan,
zoals het verder vorm geven van nieuwe MJOP
software en het vertalen van verschillende
beleidsplannen naar operationele activiteiten.
 Als Adviseur Vastgoedsturing ben je sterk in het
maken van analyses en het doen van grondig
onderzoek. Je bent bekend met het opstellen van
de meerjaren onderhoudsprognose, het maken van 
TCO berekeningen en het schrijven van 



projectopdrachten voor onze RGS-partners. Ook het
beoordelen van complexe technische- en garantie
vraagstukken is voor jou bekend terrein. Tevens
speel je een rol in het op orde brengen en verrijken
van de vastgoeddata.
Jij bent een stevige persoonlijkheid die goed
schakelt tussen tactisch beleid en uitvoering maar
ook tussen de verschillende afdelingen en teams in
de organisatie. Je bent gericht op kwaliteit, resultaat,
samenwerking en dienstverlening en bent
maatschappelijk betrokken. Communicatief ben je
sterk en je durft ook commercieel te denken. Je hebt
ervaring met professionalisering van een organisatie
en het verder optimaliseren van processen (LEAN). Je
wil dit graag verder uitbouwen en vanzelfsprekend
neem je ook je collega’s hierin mee. Door jouw
enthousiaste houding en creatieve ideeën inspireer
jij de mensen om je heen.
 
Functie-eisen
Je beschikt over een relevante hbo opleiding in de
richting Bouwkunde. Naast enkele jaren relevante
werkervaring heb je kennis van relevante
kwaliteitsnormen en wetgeving (bijv. wet
Kwaliteitsborging, NTA 8800). Kennis van
installaties, ervaring met RGS en BIM is een pré. Ook
heb je kennis van het begrotingsproces,
kostendeskundigheid en projectmanagement. Je
kunt goed omgaan met de Office pakketten.  
 
Wat bieden wij:
In eerste instantie een contract voor een jaar met
zicht op een vast contract. De Cao Woondiensten is
van toepassing, aangevuld met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een vergoeding voor
daadwerkelijk woon-werkverkeer, de beschikking
over een eigen laptop en mobiele telefoon, een
(tijdelijke) thuiswerkvergoeding en desgewenst
thuiswerkmeubilair. Daarnaast bieden we je de
mogelijkheid om 4x9 uur te werken, mag je deels
vanuit huis werken en hebben we uitstekende
opleidingsmogelijkheden en last but not least: een
uitstekende werksfeer! De functie in ingeschaald in
schaal J, met min. € 3.763,- en max. € 5.083,- bruto
per maand op basis van een fulltime werkweek. 

Heb je belangstelling?
Als jouw hart sneller gaat kloppen van deze
mooie functie, kun je voor meer informatie
contact opnemen met Claudia van Deijck,
Teamleider afdeling Transformatie, tel: 0318 –
695647 of per mail
via cfjvandeijck@woonstede.nl .Mail je
motivatie en curriculum vitae voor 5 januari
naar: hr@woonstede.nl. Je krijgt uiterlijk 7
januari bericht of je uitgenodigd wordt voor de
eerste gespreksronde op dinsdagochtend 11
januari 2022. Een assessment kan onderdeel
uitmaken van de procedure.
Inschaling vindt plaats op basis van opleiding
en relevante werkervaring. Kijk voor meer
informatie op onze website.

Wie is Woonstede?
Woonstede heeft een fantastische opgave. In het
hart van Nederland bieden we zo’n 10.000
huishoudens een betaalbaar huis. De komende jaren
bouwen we honderden huizen per jaar. We
herstructureren wijken waarin duizenden laag-en
hoogbouwwoningen staan en voeren voortdurend
intensieve onderhoudsprojecten uit. Als verreweg de
grootste huisvester van Ede spelen we een
belangrijke rol in het leefklimaat van deze groene,
maar verrassend stedelijke gemeente. Daarnaast is
Woonstede gewoon een enthousiaste club mensen
waar je veel vrijheid hebt om de goede dingen goed
te doen en jouw (volkshuisvestelijke) dromen waar te
maken; onze circa honderdveertig medewerkers
zetten zich daar dagelijks met hart en ziel voor in.
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