
 

 

 

 

 

 
 

WIJ ZIJN STADLANDER Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken 

heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We 

zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. 

Stadlander streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we 

met elkaar drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: 

huurder centraal, verankering en duurzaam.  

 

KETENSAMENWERKING Stadlander heeft de onderhoudstaken ondergebracht bij drie aannemers die opereren als 

onderhoudsregisseur. Zij zijn verantwoordelijk voor zowel kwaliteit als proces van het werk, waarbij ketensamenwerking 

een belangrijke voorwaarde is voor succes. Stadlander fungeert hierbij als opdrachtgever, maar bovenal als 

samenwerkingspartner. We doen het samen voor de klant. Om de afspraken met de onderhoudsregisseur goed te 

borgen, zijn er prestatieafspraken gemaakt. 

 

STADLANDER ZOEKT DRIE 

 

 MEDEWERKERS VASTGOEDINFORMATIE 
accuraat en resultaatgericht 

 

 

 
 
 

 

Voor deze vacature zijn we op zoek naar mensen die het werk op de bouw fysiek niet meer aankunnen 

en nu b.v. in een re-integratietraject zitten. Wij zijn blij met jouw jarenlange kennis en ervaring en                        

jij kunt aan de slag in een functie die fysiek minder belastend is. Win-win situatie dus. 

 



ALS MEDEWERKER VASTGOEDINFORMATIE zorg je ervoor dat de informatie van en over ons vastgoed actueel, 

betrouwbaar en eenduidig is, zodat onze huurders, ketenpartners en collega's over de juiste informatie 

beschikken. Je controleert gegevens ten behoeve van de woningcartotheek, levert wijzigingen aan voor 

2d plattegronden en 3d modellen, controleert gegevens en verwerkt wijzigingen in systemen na renovaties 

(b.v. ZAV's, WMO's, EBM). In de dagelijkse praktijk werk je nauw samen met twee andere medewerkers 

vastgoedinformatie. Je valt onder een assetmanager, maar wordt aangestuurd door één van de 

projectleiders. Bij ons zijn de lijntjes kort. We doen het samen.  

Je zit 60% van de tijd achter je computer (op kantoor of thuis) en 40% van de tijd ben je buiten voor 

inspecties en controles.  

 

DE MEDEWERKER VASTGOED DIE WE ZOEKEN 

 heeft een MBO 3 diploma bouwkunde   

 heeft minimaal vijf jaar relevantie werkervaring  

 is in het bezit van geldende certificaten VCA-Basis en Asbestherkenning (of bereid die zo snel mogelijk te 

behalen) 

 beheerst de Nederlandse taal goed (mondeling en schriftelijk) 

 is accuraat, resultaatgericht en kan goed plannen & organiseren 

 en….. is bovenal trots op het werk dat we doen! 

 

WIJ BIEDEN een mooie en afwisselende functie voor 36 uur per week met veel ruimte voor eigen initiatief. De 

functie is gewaardeerd in schaal E (max € 2.969 voor nieuwkomers in de sector en max € 3.135 voor iemand 

die nu al bij een woningcorporatie werkt). We hebben goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, 

de keuze voor flexibel werken en flexibele werktijden, een mooie pensioenregeling bij SPW, 

reiskostenvergoeding en een collectieve ziektekostenregeling bij CZ.  

 

WIJ COMBINEREN GEMOEDELIJKHEID MET WERKLUST. Dat zie je terug in onze kernwaarden samenwerking, trots, 

ambitie, professionaliteit en betrokkenheid. Deze bouwstenen zijn belangrijk in waarom en hoe we dingen 

doen en zorgen voor inspiratie en een sterke bedrijfscultuur. Daarnaast beseffen we dat legitimatie en 

verankering in de samenleving de belangrijkste waarden zijn waaraan moet worden gewerkt. Kijk vooral 

even naar dit filmpje. Trots zijn we ook op onze Groene Pluim die we in september 2019 ontvingen..  

 

IS JE INTERESSE GEWEKT? Reageer dan door je cv en motivatiebrief te mailen naar P&O@stadlander.nl .  

Reageren kan tot en met 17 juni 2020 want op 29 juni staan de eerste selectiegesprekken gepland en op 2 

juli zien we kandidaten graag voor een tweede keer.  

 

HEB JE VRAGEN OVER DE FUNCTIE OF DE PROCEDURE? Stuur dan een mail naar P&O@stadlander.nl en wij zorgen 

ervoor dat je zo snel mogelijk wordt teruggebeld. Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is 

onderdeel van de procedure. Je reactie wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvang je een 

ontvangstbevestiging en overige correspondentie.  

 

Noot voor werving- en selectiebureaus: wij werven onze kandidaten zelf.  

Contact opnemen n.a.v. deze vacature is dus niet nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=qtHIKaFsCA0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TVNG9NKYg-g
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