
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enthousiaste medewerker 
Bedrijfsbureau Vastgoed 
 
 
Ben jij een teamplayer met een technische achtergrond? 
Heb je belangstelling voor onderwerpen als circulariteit 
en duurzaamheid die effect hebben op (toekomstige) 
onderhoudsvraagstukken? Houd je ervan vernieuwend 
maar ook praktisch bezig te zijn en scherpe resultaten 
te behalen? Dan ben jij misschien degene die wij zoeken 
ter versterking van ons team Vastgoedbeheer!  
 
Wie zijn wij? 
Wonen Wateringen is een woningcorporatie met ruim 2.600 woningen in 
het Westland en 25 medewerkers. We zijn tot veel in staat en financieel 
gezond. We willen een klantgerichte kwaliteitsorganisatie zijn, waar een 
doelmatige bedrijfsvoering hand-in-hand gaat met het realiseren van 
goed en duurzaam wonen in Westland.  
 
Wat ga je doen? 
De nieuwe collega die wij zoeken geeft mede vorm en richting aan ons 
duurzaamheids- en onderhoudsbeleid. Je hebt verstand van 
onderhoudsmethodieken en contractmanagement. Je vertaalt  



 

 

 
 
conditiemetingen in beleidsmatige keuzes en stelt hiermee onze 
meerjarenonderhoudsplanning op. Ook ben je samen met jouw collega’s 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderhoudsbegroting en de 
bewaking van budgetten. Je rapporteert en adviseert hierover en je 
levert een bijdrage aan de verslaglegging en rapportages. 
 
Wat breng je mee?   
Minimaal HBO werk- en/of denkniveau, aangevuld met minimaal twee 
jaar relevante ervaring.  
Je hebt cijfermatig en analytisch inzicht; je benadert vraagstukken 
procesmatig en bent sterk in het bewaken van de voortgang. 
Je bent bekend met begrotingstechnieken en conditiemetingen en hebt  
kennis van duurzaamheid en installatietechniek. Je beschikt over sterke 
digitale vaardgheden. 
  
Wat mag je van ons verwachten? 
Wonen Wateringen is een organisatie in ontwikkeling. Met elkaar 
werken we aan de verdere professionalisering van onze organisatie. We 
investeren in elkaar en onszelf. Er is ruimte voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling. De functie is voor 36 uur per week.  
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal  
€ 4.633-, conform salarisschaal I van de CAO Woondiensten (peil  per  
1-7-2021). 
 
 



 

 

 
Interesse in deze functie? 
Mail dan vóór 11 mei 2022 je CV plus motivatie naar 
vacature@wonenwateringen.nl.  
De selectiegesprekken staan gepland op 16 en 18 mei. 
 
Wil je eerst meer weten over de functie, neem dan contact op met  
Herman Schoehuijs, manager vastgoed, hij is bereikbaar op nummer   
06-83669384. 
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