
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Planmatig onderhoud  

• Contract- en gebouwbeheer 

• Voortgangsbewaking projecten 

• Onderhouds- en renovatieprojecten 

• Budgetbewaking 

• Onderbouwen investeringsvoorstellen 

• Meerjaren onderhoudsbegroting 

• Uitvoeren van inspecties 

• Toezicht houden op uit te voeren werken 

• Informatievoorziening naar bewoners(groepen) 

• Digitaal archiveren van het woningbezit  
 

 

Ben jij op zoek naar een stageplek waar je veel kunt leren over het beheren en 
renoveren van woningen, ben je geïnteresseerd in duurzaamheid en wil je een 
leuke tijd beleven? Kom dan stage lopen bij Woonmeij! 

De stagiair(e) Vastgoedbeheer voert algemeen 
ondersteunende of project specifieke 
werkzaamheden uit voor het team Vastgoedbeheer. 
Team Vastgoedbeheer bestaat uit zes medewerkers 
en een teamleider.  
 
Wat vragen wij?  
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde teamplayer voor 
onze vestiging in Schijndel. Je volgt een opleiding in de 
richting van Bouwmanagement en -beheer, Bouwkunde, 
Duurzaam bouwen, Contract of gebouwenbeheerder op 
MBO of HBO niveau. Je bent nauwkeurig, communiceert 
helder en hebt affiniteit met automatisering. Je past 
binnen onze kernwaarden: klant centraal stellen, 
betrouwbaarheid, elkaar met respect benaderen en 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een uitdagende stageplaats in een prettige 
werkomgeving in onze vestiging in Schijndel (Meierijstad). 
De stageduur is flexibel in te vullen; het betreft een drie of 
vierdaagse werkweek voor een aansluitende periode 
rekening houdend met de eisen van je opleiding. Stagiaires 
ontvangen een stagevergoeding. 
 
 
 
 
 
 
 

Speerpunten Vastgoedbeheer 
 

Bedrijfsprofiel 
Woonmeij is een middelgrote woningcorporatie in de 
regio Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Het is een non-
profit organisatie die zich ten doel stelt goede, duurzame 
en betaalbare woningen aan te bieden aan huurders en 
woningzoekenden die niet zelf in eigen woonbehoeften 
kunnen voorzien.  
 
Woonmeij heeft een platte organisatiestructuur met 60 
medewerkers. Zij ziet tevredenheid bij de werknemers als 
accelerator voor de klanttevredenheid. Een goede 
werksfeer, van elkaar leren, samenwerken en 
persoonlijke ontwikkeling zijn voor ons belangrijk. 
Verantwoordelijkheid bij de teams en (door)ontwikkeling 
zijn hierbij belangrijke drivers.  
 
 
 

 

Stagiair(e) Vastgoedbeheer 

Procedure 
 

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


