
 
 
Woongoed Middelburg is een woningcorporatie. Wij huisvesten ongeveer 6300 huishoudens. 
Dat doen we met bijna 50 collega’s. Onze omzet is ruim 40 miljoen euro. 
Woongoed wordt groener, opener, socialer en actiever! Om dit mogelijk te maken willen we 
de inkoop en het contractmanagement verder verbeteren. Binnen team Goede Woning 
zoeken we als gevolg van het vertrek van een collega een ervaren:  
 

Medewerker Contractmanagement (m/v)  
 
Context  
Als Medewerker Contractmanagement wordt je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen 
van de inkoopfunctie en het contractbeheer binnen team Goede Woning. Daarbij stuur je op 
KPI’s en contractafspraken, het reduceren van kosten en risico’s en op het standaardiseren 
van inkoopprocedures en prijzen. Je coördineert het contractbeheer en voert inkooptrajecten 
uit, selecteert leveranciers, voert prijsonderhandelingen en sluit (raam-) contracten af. Je 
werkt doorlopend aan kwaliteitsontwikkeling van en met leveranciers. Je gaat gelijk concreet 
aan de slag met het nieuwe contract voor het dagelijks onderhoud van Woongoed. 
Daarnaast doe je voorstellen om de strategische inkoopfunctie te optimaliseren. Je bent 
aanspreekpunt op het gebied van inkoop en onderhoudt in dit kader contacten met collega’s 
en externe leveranciers.  
 
Heb jij  

 een opleiding op HBO/WO niveau, bij voorkeur op het vlak van inkoopmanagement 
(bijvoorbeeld NEVI); 

 ervaring met het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van een professionele 
inkoopfunctie; 

 kennis en ervaring met het werken met contractbeheer en relevante beheersystemen; 

 ervaring met en een vernieuwende visie op ketensamenwerking (RGS, TCO ed); 

 actuele kennis van relevante wet- en regelgeving; 

 
Ben jij  

 resultaat- èn klantgericht; 

 communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk; 

 sterk in onderhandelingen; 

 in staat een goed gesprek te voeren ook als het moeilijk wordt; 

 analytisch; 

 oplossings- en samenwerkingsgericht; 

 financieel- en kwaliteitsbewust; 

 flexibel, stressbestendig en heb je een goede zelfbeheersing; 

 initiatiefrijk en werk je zelfstandig?  

 
Dan is deze functie iets voor jou!  
 
Wij bieden je een uitdagende baan voor 36 uur per week (fulltime) met ruime mogelijkheden 
voor eigen invulling. Je gaat werkzaam zijn in een dynamisch team, waarbinnen alle ruimte is 
om te leren, te verbeteren en vooral prettig samen te werken.  
Het contract gaan we in eerste instantie aan voor een jaar met de intentie tot verlenging. Het 
salaris ligt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 3.486 en €4.709 bruto per 
maand. Een assessment maakt deel uit van de procedure.  



Ben je geïnteresseerd? Je kunt je sollicitatiebrief vóór 25 maart a.s. richten aan Woongoed 
Middelburg t.a.v. Wim Hoogendoorn, Postbus 7120, 4330 GC Middelburg, e-mail: 
whoogendoorn@woongoed.nl.  
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jan-Willem Smid, 
manager team Goede Woning, telefoon 0118 – 691745. 


