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Voel jij je prettig als een spin in het web? Maak jij graag verbinding tussen de techniek en het 
sociaal domein binnen een vastgoedproject? Heb jij affiniteit en interesse in verduurzamings-
vraagstukken en woon-/bewonersgedrag? Lees dan verder. 

Als Sociaal projectleider vastgoed ben je verantwoordelijk 
voor:  

• coördineren en regie voeren op het sociaal deel van 
herstructurerings- en verduurzamingsprojecten 

• ondersteunen en begeleiden van huurders bij projecten in 
de wijk op het gebied van renovatie, verduurzaming en 
herstructurering 

• in beeld brengen van de “sociale kaart” van een project 

• opstellen van het sociaal plan voor 
herstructureringsprojecten 

• signaleren en vormen van beleid op het eigen vakgebied 

• samenstellen van het sociaal team ten behoeve van 
vastgoedprojecten 

• realiseren van de projectcommunicatie en begeleiden van 
bewonersbijeenkomsten ten behoeve van 
vastgoedprojecten 

• managen van de integrale voortgang, risico’s en 
voortgang van een project in samenwerking met de 
technisch projectleider 

De Sociaal projectleider voert regie op het sociaal deel 
van herstructurerings- en verduurzamingsprojecten. 
Coördineert -samen met de technisch projectleider- 
de voortgang, risico’s en kansen van een project en 
begeleidt huurders in de wijk gedurende het project. 
 
Wat vragen wij?  
Je bent een gemotiveerde teamplayer die zichzelf en 
anderen kan ontwikkelen in een dynamische context. 
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en 
relevante werkervaring op het sociaal domein en 
projectmanagement. Je hebt kennis van relevante 
wet- en regelgeving, affiniteit met juridische zaken op 
het gebied van huurrecht en weet richting te geven 
waar kaders en werkwijzen nog gevormd moeten 
worden. Daarnaast ben je besluitvaardig, 
resultaatgericht, omgevingsbewust en heb je een 
sterk ontwikkeld inlevingsvermogen.  
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een uitdagende baan in een prettige 
werkomgeving. Op dit moment werken wij wegens 
Corona voornamelijk vanuit huis. Woonmeij faciliteert 
hierbij. Voor werkzaamheden die niet vanuit de 
thuissituatie kunnen worden uitgevoerd kun je terecht 
in ons moderne kantoorgebouw in Schijndel. Je krijgt 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid. De werktijden 
zijn flexibel. 
De medewerker wordt voor een jaar aangesteld met 
zicht op een vaste aanstelling. De functie is 
gewaardeerd conform cao Woondiensten. Het salaris 
is marktconform, afhankelijk van ervaring en 
opleiding. 

 

Bedrijfsprofiel 
Woonmeij stelt zich ten doel voldoende, duurzame 
en betaalbare woningen aan te bieden aan huurders 
en woningzoekenden die niet zelf in eigen 
woonbehoeften kunnen voorzien. Wij werken op een 
klantgerichte en maatschappij gedreven wijze voor 
ruim 5.100 klanten in de gemeenten Meierijstad en 
Sint-Michielsgestel.  
 
Woonmeij heeft 60 medewerkers. Zij ziet 
tevredenheid bij de werknemers als accelerator voor 
de klanttevredenheid. Verantwoordelijkheid bij de 
teams en doorontwikkeling van het zelf organiserend 
vermogen zijn hierbij belangrijke drivers. 
 
 

Procedure 
 

Herken je jezelf in deze vacature en heb je 
interesse? Solliciteer dan voor 22 januari 2021 
met motivatie en cv via vacatures@woonmeij.nl  
 
De gesprekken met kandidaten vinden plaats 
tussen 25 en 29 januari 2021. Een assessment en 
VOG verklaring kunnen onderdeel uitmaken van 
de procedure. 
 
Heb je naar aanleiding van de vacature vragen? 
Neem contact op met Stephanie Peters, 
medewerker HRM  (073) 544 06 43. 
 

 

Sociaal projectleider vastgoed 
 (28 – 36 uur) 
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