
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wil jij jouw ervaring met coördineren van planmatig onderhoud, contract- en gebouwenbeheer 
inzetten voor een maatschappelijke organisatie? Dan is deze functie iets voor jou!  
 

 
 

PROCEDURE 
 
Herken je jezelf in deze vacature 
en heb je interesse?  
 
Reageer dan voor 1 oktober 2022 met cv en motivatie via 
vacatures@woonmeij.nl. 
Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de eerste of 
tweede week van oktober 2022.  
Het overleggen van een VOG verklaring maakt onderdeel 
uit van de procedure. 
 
Heb je naar aanleiding van de vacature vragen?  
Neem contact op met Frans Brouwers (06) 2158 36 09. 
 

• Beheren en onderhouden van vastgoeddata 

• Coördineren planmatig onderhoudsproces 

• Inrichting projectadministratie 

• Meerjaren onderhoudsbegroting 

• Conditiemetingen woningbezit 

• Functioneel beheer onderhoudsprocessen 

• Verzekeringszaken rondom vastgoedschade 

• Naleving van wet- en regelgeving en intern 

beleid op technisch vlak 

Als Specialist Vastgoedbeheer coördineer en realiseer je 
in overleg met de projectcoördinator de operationele 
uitvoering van het onderhoudsproces en de inrichting 
van de projectadministratie. Je bent verantwoordelijk 
voor het realiseren van de meerjaren 
onderhoudsbegroting en het opstellen, bewaken en 
realiseren van de onderhoudsprocessen. Je zorgt voor 
opname, opdrachtverstrekking en financiële afhandeling 
van verzekeringszaken rondom vastgoedschades. 
 
Wat vragen wij?  
Je hebt een afgeronde opleiding op Hbo-niveau, bij 
voorkeur op het gebied van Bouwkunde, Bedrijfskunde of 
Bedrijfskunde MER. Je hebt kennis van 
projectmanagement, vastgoedstandaarden en relevante 
wet- en regelgeving en affiniteit met beheren van 
vastgoeddata. Je bent (mede)verantwoordelijk voor het 
realiseren van de MJOB. Ervaring met Viewpoint en 
Vastware is een pre. Ook kennis van installaties is een 
pre. Je bent resultaatgericht en kunt goed plannen en 
organiseren. Je past binnen onze kernwaarden: de klant 
centraal stellen, respect, betrouwbaarheid en 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een uitdagende baan in een dynamische 
branche waarin jij kunt bouwen aan een maatschappelijk 
doel: voldoende passende, duurzame en betaalbare 
sociale woningen. Je hebt veel vrijheid en 
regelmogelijkheden, alle benodigdheden om jouw functie 
naar behoren uit te voeren en een opleidingsbudget om 
jezelf te ontwikkelen.                                                              

Projectmanager Vastgoed 
30 - 36 uur per week 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

 

Je wordt voor een jaar aangesteld, met zicht op een 
vaste aanstelling. De functie is gewaardeerd conform 
cao Woondiensten.  
 
Organisatieprofiel 
Woonmeij zorgt voor kwalitatief goede, duurzame en 
betaalbare sociale huurwoningen in de gemeenten 
Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Wij zetten ons in om 
ruim 5.200 huishoudens veilig, prettig en energiezuinig 
te laten wonen. 
 
Woonmeij heeft 64 medewerkers.  Samenwerken, 
persoonlijke ontwikkeling en een goede werksfeer 
vinden wij belangrijk. Tevredenheid bij de werknemers 
zien we als stimulator voor de klanttevredenheid.  
Verantwoordelijkheid bij de teams is hierbij een 
belangrijke pijler. 
 

Specialist Vastgoedbeheer 
30 - 36 uur per week 
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