
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende jaren maakt Woongoed Middelburg haar woningportefeuille CO2-neutraal én bouwen we 400 

nieuwe woningen. Om ons hierbij te helpen, zoeken wij voor team Projecten (onderdeel van team Goede 

Woning) een ervaren projectleider (m/v). 

 

Als projectleider geef je sturing aan verduurzamings- en nieuwbouwprojecten. Je hebt een nieuwe kijk op 

samenwerken in projecten.  

Je hebt de regie van verschillende projecten in verschillende stadia, van acquisitie tot en met de nazorg. 

Daarbij ben je gericht op samenwerken, motiveren van betrokkenen en op continu verbeteren.  

 

Vanzelfsprekend heeft projectmatig werken geen geheimen voor je en stuur je actief op het vermijden van 

risico’s. 

 

 

vacature 

Projectleider (M/V, fulltime, 36 uur)  

Woongoed Middelburg is een bedrijf met een duidelijk maatschappelijk doel. We verhuren in Middelburg 

ruim 6.300 woningen aan mensen met veelal een kleine portemonnee. We hebben een omzet van ca. 40 

mln. en een investeringsportefeuille voor de komende 10 jaar van € 285 mln..  

Ons kantoor staat midden in Middelburg, op slechts 5 minuten loopafstand van zowel het stadcentrum als 

het treinstation.  

 

Woongoed is een financieel gezonde organisatie, met een open bedrijfscultuur. We werken met zo’n 50 

professionele collega’s. Mannen, vrouwen, net afgestudeerden en collega’s met ruime werkervaring.  

Dit doen we in vier teams, met korte communicatielijnen, binnen één open kantoorruimte. 

Zelfverantwoordelijkheid én tijd en plaats onafhankelijk werken, zijn onderdeel van hoe wij graag werken.   

 

 
“Een goede werkgever, waar 

een goede werksfeer hangt en 

ontwikkeling bevordert wordt.” 

 

“Een leuke dynamische club, waar 

je veel verantwoordelijkheid krijgt 

en waar initiatief nemen wordt 

gewaardeerd.” 

De functie  



 

 

 

 

Heb jij  
 Een afgeronde bouwkundige opleiding op HBO/WO niveau; 

 Minimaal 2 jaar ervaring in vastgoedbeheer, - onderhoud en –ontwikkeling; 

 Een visie op ketensamenwerking; 

 Kennis over wat er speelt in het werkveld van onderhoud en ontwikkeling én kun je dit vertalen naar 
de best passende samenwerkingsvorm; 

 Uitstekende vaardigheden met geautomatiseerde systemen en kantoortoepassingen; 

 Oog voor en sta je open voor continu verbeteren? 
 

En ben jij  
 Communicatief sterk en resultaat gericht; 

 Op de hoogte van de ontwikkelingen in de bouw- en onderhoudsmarkt; 

 Analytisch, nauwgezet en accuraat; 

 Financieel- en kwaliteitsbewust; 

 Oplossingsgericht; 

 Initiatiefrijk en werk je zelfstandig? 

Dan zoeken wij jou!  

Wij bieden je  

Een uitdagende baan op voltijd basis (36 uur) waarin je jezelf kunt ontwikkelen. En dat natuurlijk binnen 
een leuk team. 
 
Woongoed heeft prima secundaire voorwaarden, waaronder: 

 24 vakantiedagen (op voltijd basis),  

 vakantietoeslag,  

 eindejaar gratificatie, 

 goede pensioenregeling, 

 reiskostenvergoeding,  

 persoonlijk ontwikkelingsbudget,  

 een PC privé en fietsenplan regeling en 

 cafetaria regeling. (Vanuit de Cafetaria regeling kun je als werknemer, voor bepaalde doelen, 
belast loon ruilen voor onbelast loon.)  

 
Woongoed is druk bezig met het digitaliseren. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de 
technische innovaties die er op jouw vakgebied spelen. We gaan er vanuit dat jij daar een bijdrage aan 
levert. Vanzelfsprekend krijg je een telefoon en een laptop om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen 
werken.  

 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Als toekomstig nieuwe medewerker van 
Woongoed Middelburg ben je verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en de 
originele versie te overleggen. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.woongoed.nl. 
 
We starten met een aanstelling voor bepaalde tijd (12 maanden), met de intentie om bij goed functioneren 
de overeenkomst te verlengen. Naast prima secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt Woongoed een salaris 
– afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring - tussen de € 3.680,- en € 5.474,- bruto per maand (op 
voltijd basis), volgens de cao Woondiensten.  
 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV vóór 1 september 2020 aan: 
Woongoed Middelburg t.a.v. Erik Blommers, afdeling P&O via mail naar eblommers@woongoed.nl. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wim Vlierhuis, programmanager 
investeringen, telefoon 0118 – 691717 
 
Deze vacature is ook open gesteld voor medewerkers van Woongoed Middelburg en collega’s van de woningcorporaties uit het 
samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt. Bij gebleken geschiktheid krijgen medewerkers van Woongoed en/of collega’s uit 
het samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt voorrang. 
 

http://www.woongoed.nl/
mailto:eblommers@woongoed.nl

