
 

 

 

Woningbeheerder - 36 uur 
 

 

Ben jij die beheerder met hart voor onze huurders én onze woningen? Dan zoeken wij jou! 

 

 

Doel van de functie 

Als woningbeheerder ben je (mede) verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve 

voorbereiding en realisatie van het planmatig onderhoud. Je hebt kennis en draagt bij aan het 

vastgoedonderhoudsbeleid en de onderhoudsbegroting. Je pakt complexe onderhoudszaken op 

die voortkomen uit reparatieverzoeken en functioneert als projectleider van onderhouds- en 

verduurzamingsprojecten. 

 

Je taken 

- Je verzorgt de voorbereiding, opdrachtverstrekking (binnen procuratie), realisatie van het 

planmatig onderhoud en bent contactpersoon voor onze RGS-partners.  
- Je levert input voor onze assetmanager en (meerjaren) begroting.  
- Je zorgt ervoor dat onze projecten ten aanzien van tijd (planning), geld (budget), kwaliteit 

(conditiemeting) worden bewaakt en uitgevoerd.  
- Je adviseert de collega’s van projectontwikkeling ten aanzien van het programma van 

eisen voor nieuwbouw en renovatie/ herstructureringsprojecten. 
- Eventuele complexe vragen van onze huurders handel je zelfstandig af en bent 

sparringpartner voor onze buurtbeheerders.  

- Je draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de 

kernwaarden.  

- Je vervangt en ondersteunt collega’s en signaleert verbeterpunten. 

 

Het volledig functieprofiel vind je hier. 

 

Je kwaliteiten 

Je hebt een mbo+ werk– en denkniveau. 

Kennis en ervaring op het gebied van:  

- bouwkunde en specifiek bouwkundig onderhoud 

- projectmanagement  

- wet- en regelgeving ten aanzien van asbest, installaties, duurzaamheid en 

contractmanagement.  

Daarnaast zijn sociale en communicatieve vaardigheden voor jou een vanzelfsprekendheid. Je 

beschikt daarbij over empathie, een natuurlijke overtuigingskracht en een goede mondelinge én 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je bent een teamspeler, toont daarnaast ook eigen initiatief 

en bent besluitvaardig. 

 

Ons aanbod 

Deze functie is volgens de cao Woondiensten gewaardeerd in schaal H. We starten met een 

jaarcontract. We zijn een compact team met korte lijnen en een organisatie die werk doet wat 

ertoe doet! 

 

Interesse? 

Je cv en motivatie ontvangen wij graag vóór 4 januari 2021 via email Mariska Vakkert, 

(directiesecretaresse) m.vakkert@openbaarbelang.nl. 

 

Voor meer informatie over deze functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Angela 

Kolk (06-42018000) Manager Vastgoed a.i. 

 

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op donderdagmiddag 7 januari. Dinsdagmiddag 12 

januari is een klik-gesprek met directeur-bestuurder Sjoerd Quint gepland.  

https://www.openbaarbelang.nl/media/1380/2020-11-10-functieprofiel-woningbeheerder.pdf

