
 

 
 
 
Werken vanuit de bedoeling bij woningcorporatie Zayaz 
Wij zijn Zayaz. Een Bossche woningcorporatie waar zo’n 130 mensen zich dagelijks actief inzetten om 
30.000 mensen in de stad een thuis te bieden. De 13.000 woningen die wij verhuren en beheren, zijn 
hun basis.  
 
Steeds meer merken we dat het echt kán: om vanuit je talenten en drijfveren te werken. Werken 
vanuit onze bedoeling noemen we dat. Met vertrouwen in elkaar om je eigen verantwoordelijkheid 
en beslissingen te (willen) nemen. Wij doen het gewoon!  
 
Wij zoeken een:  

Contractmanager (16 uur) 
 

Zayaz werkt vanuit de bedoeling. We werken van buiten naar binnen, van onder naar boven. De 
maatschappelijke opgave is voor ons leidend voor wat we doen (en laten). We geven onze 
medewerkers in de primaire processen maximale ruimte en mandaat om te doen wat nodig is zodat 
zij in verbinding met onze huurders en omgeving steeds opnieuw tot passende oplossingen en 
beslissingen kunnen komen. 
 
Jouw rol 
Voor het beheer van onze woningen en complexen sluiten wij jaarlijks belangrijke contracten af, 
zoals schoonmaak, glasbewassing, groenonderhoud en energie. In jouw rol als contractmanager ben 
je verantwoordelijk voor het inkopen en managen van deze contracten. Je doorloopt het tactische 
inkoopproces, maakt heldere contractafspraken met de juiste kritieke prestatie indicatoren en legt 
deze goed vast. Na de inkoop van een contract ben je verantwoordelijk voor de implementatie, 
signaleer je alle risico’s en houd je de voortgang van de diverse beheercontracten in jouw 
portefeuille nauwlettend in de gaten. Je zorgt ervoor dat deze contracten (financieel) optimaal benut 
worden. Je signaleert en onderneemt actie waar nodig. Je werkt hierbij nauw samen met collega’s uit 
de gehele organisatie die jou van input voorzien, waarbij jij de helicopterview behoudt. Hun input, 
gecombineerd met jouw benchmark en marktonderzoek, is de basis voor de strategische 
leverancierskeuzes die je samen met je team maakt. 
 
Zayaz is volop in ontwikkeling op het gebied van contract- en leveranciersmanagement. De functie 
van contractmanager is relatief nieuw in onze organisatie en hoort bij de vakgroep “Inkoop en CLM” 
waar ook de functie Adviseur Inkoop deel van uit maakt. Zayaz werkt op dit thema nauw samen met 
collega corporaties uit het samenwerkingsverband Lente.  
 
Wat jij meebrengt 

• Je hebt een relevant HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld een NEVI opleiding 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie 

• Je bent analytisch sterk en gericht op kwaliteit, ontwikkeling en continue verbetering 

• Je bent communicatief vaardig en je hebt overtuigingskracht 

• Je hebt affiniteit met bouwkundig en installatietechnisch vastgoedonderhoud 

 
  



 

 
 
Iets voor jou? 
Spreekt deze vacature jou aan? Stuur ons dan je curriculum vitae voorzien van een motivatie naar 
Werken bij Zayaz. Ga hiervoor naar onze site Werken bij Zayaz, https://werkenbij.zayaz.nl/. 
Wil je eerst nog meer weten over deze rol? Neem dan contact op met Sylvia Janssen op 
telefoonnummer 073 64 82 400. 
 
Wat bieden wij jou 
Zayaz biedt als werkgever ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Op de websites: 
www.waarwijvanzijn.nl en www.zayaz.nl vind je meer informatie over Zayaz als werkgever. Zayaz 
biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao woondiensten. De functie Contractmanager 
is ingedeeld in salarisschaal J.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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