
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Het in kaart brengen van processen door 
middel van interviews met medewerkers 

• Het beschrijven en modelleren van 
bedrijfsprocessen   

• Digitaal verwerken van de gegenereerde 
data in Engage Process 

 
 

Ben jij op zoek naar een uitdagende bijbaan waar je veel kunt leren en een 
leuke tijd kunt beleven?   

Woonmeij zoekt een handige student die kan helpen 
met het in kaart brengen en verwerken van de 
bedrijfsprocessen van Woonmeij. De processen 
worden beschreven in Engage Process. 
 
Wat vragen wij?  
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, 
praktijkgerichte student voor onze vestiging in 
Schijndel. Je volgt een opleiding op HBO niveau in de 
richting van bedrijfskunde, procesmanagement of 
bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Je kunt 
zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent 
kwaliteitsbewust, georganiseerd en flexibel, 
communiceert helder en hebt affiniteit met 
automatisering. 
 
Wat bieden wij?  
Het betreft een bijbaan voor 1 dag in de week 
gedurende zes maanden. Werktijden in overleg te 
bepalen. Je kan per direct starten. Woonmeij biedt 
een uitdagende werkplek met inhoudelijk interessant 
werk in een prettige werkomgeving. Van elkaar leren, 
samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en een 
goede werksfeer zijn voor ons belangrijk.  
 
 
 

De werkzaamheden bestaan uit: 
 

Bedrijfsprofiel 
Woonmeij stelt zich ten doel goede, duurzame 
en betaalbare woningen aan te bieden aan 
huurders en woningzoekenden die niet zelf in 
eigen woonbehoeften kunnen voorzien. Wij 
werken voor ruim 5.100 klanten in de gemeenten 
Meierijstad en Sint-Michielsgestel.  
 
Woonmeij heeft 57 medewerkers. Wij zien 
tevredenheid bij de werknemers als accelerator 
voor de klanttevredenheid. Verantwoordelijkheid 
bij de teams en de doorontwikkeling van het zelf 
organiserend vermogen zijn hierbij belangrijke 
drivers. 

 
 
Procedure 
 

Herken je jezelf in deze vacature en heb je 
interesse? Solliciteer dan met cv en 
motivatie via vacatures@woonmeij.nl  
 
Heb je naar aanleiding van de vacature 
vragen? Neem contact op met Stephanie 
Peters, medewerker HRM via 
telefoonnummer (073) 544 06 58.  
 

Interessante bijbaan 

Medewerker bedrijfsprocessen 
8 uur/week 


