
Krijg jij jeuk van gegevens die niet kloppen? En energie van 

het verzamelen, verstrekken en vastleggen van digitale 

gegevens? Heb je iets met vastgoed? Heeft Excel geen

geheimen voor jou? 

En lijkt het je leuk om actief bezig te zijn met het 

contractenbeheer om ons vastgoedbezit te beheren, dan zou 

dat wel eens een goede match kunnen zijn!

Betrouwbaarheid en volledigheid van vastgoedgegevens, 

snelheid van rapporteren en je kunnen verplaatsen in 

diverse stakeholders is cruciaal. Hier ligt dan ook voor jou 

de uitdaging. Je ondersteunt daarnaast de contract-

/beleidsadviseur bij het contractenbeheer.

Verder ben je als persoon daadkrachtig, klant- en 

resultaatgericht, analytisch en innovatief. Je brengt structuur 

aan, je werkt graag in vrijheid en je neemt initiatief.

Dé ideale Specialist vastgoed gegevens:

 Heeft een afgeronde mbo / hbo- opleiding bij voorkeur 
bouwkunde of vastgoed gerelateerd.

 Heeft uitstekende sociale en communicatieve 

vaardigheden en is gericht op samenwerken.

 Beschikt over analytisch denkvermogen en is 

nauwkeurig.

 Stelt zich flexibel op, denkt in oplossingen en kansen.

Vacature

Zeeuwland zoekt een fulltime (36 uur)

Specialist vastgoed gegevens



Wij bieden jou:

 Een werkomgeving waar plezierig werken centraal 

staat.

 Aandacht en ruimte voor inhoudelijke en persoonlijke 

ontwikkeling. (Ook voor starters op de arbeidsmarkt).

 Flexibele werktijden in aansluiting op je persoonlijke 

situatie.

 Arbeidsvoorwaarden conform de cao Woondiensten

(niveau G, maximaal € 3.328,- bruto per maand).

Solliciteren?

Jouw sollicitatie met motivatie en C.V. zien wij graag uiterlijk 

27  maart 2019 tegemoet. Je kunt deze per e-mail richten 

aan kyra.van.de.vrie@zeeuwland.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 8 april. 

Meer informatie

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact 

opnemen met Kyra van de Vrie, HRM-kwaliteitsadviseur. 

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Alex 

van den Dries, manager Strategie & Middelen, 

tel.: 0111 418 080.

Zeeuwland staat voor betaalbaar wonen met een optimale 

dienstverlening in Walcheren en Schouwen-Duiveland. 

Dagelijks zorgen we ervoor dat onze huurders van zo’n 

6.000 huurwoningen op Walcheren en Schouwen-Duiveland 

betaalbaar en plezierig wonen. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


