
 

 

 

 
 

Beveland Wonen biedt kansen! 
 
Wil je werken voor de nieuwste woningcorporatie van Zeeland met meer dan 11.000 woningen en 120 
collega’s? Dan is dit je kans. We zoeken talent met een frisse blik. Voor de afdeling Wonen van onze 
organisatie zijn wij wegens vervanging van zwangerschap- bevallingsverlof op zoek naar een tijdelijke 

  

Projectmedewerker Wonen  
m/v/x 36 uur per week 

uiterlijk vanaf 1 augustus 2021 t/m februari 2022 
 
Wat ga je doen?  
Verhuur zakelijke huurders 

 Als projectmedewerker Wonen ben je verantwoordelijk voor het coördineren en realiseren van 
het verhuurproces bij het verhuren van o.a. het niet-deab bezit aan zakelijke huurders zoals 
bijvoorbeeld zorgorganisaties. 

 Je onderzoekt de wensen/eisen van dat type  potentiéle huurder, de mogelijkheden hiervoor 
binnen de eigen organisatie en het vastgestelde beleid, brengt de consequenties in kaart en 
beoordeelt deze. Denk daarbij aan onder andere de gevolgen bij wijziging 
contractvoorwaarden, doelgroephuisvesting, vastgoedaanpassingen etc.  

 Je zorgt daarbij voor overleg en afstemming met interne stakeholders en maakt met de 
(portentiele) huurder afspraken over mogelijke contractvormen (inclusief 
samenwerkingsvormen). Je verwerkt het contract in de daarvoor bestemde administraties. 

 Je levert input voor huurprijsvaststelling van o.a. het niet-daeb bezit van de corporatie. 
Verhuur nieuwbouwprojecten  

 Je ondersteunt regioteams in het verhuurproces bij oplevering grote nieuwbouwcomplexen.  

 Je organiseert en coördineert het gehele verhuurproces. Zorgt dat verschillende stakeholders 
tijdig zijn betrokken en dat afgesproken acties en maatregelen worden ondernomen of 
gerealiseerd.  

Voorbereiding voor de verhuurmakelaar 

 Je begeleidt binnen de kaders van het SVB en de prestatieafspraken met Gemeenten 
speciale doelgroepen (ex-delinquenten, woningzoekenden met speciale zorgvragen, 
statushouders etc.) bij de verhuur van het woningbezit, zodanig dat vooraf geformuleerde 
doelstellingen worden gerealiseerd. 

 Je werkt hiertoe nauw samen met collega’s en relevante netwerkpartners.  
 
 
 



 

 

Wat breng je mee?  

 Jouw werk staat of valt met een goede communicatie en afstemming met de klant, 
netwerkpartners én collega's;  

 Je bent enthousiast, klantvriendelijk, professioneel en werkt graag zelfstandig en in 
teamverband; 

 Je werkt en denkt ten minste op hbo niveau (technisch of administratief);  

 Je bent (sterk) digitaal vaardig, kunt makkelijk met systemen overweg, zodat je de 
ontbrekende kennis snel vindt. Je hebt kennis van het werken met diverse 
automatiseringspakketten bijvoorbeeld MS Office en een CRM systeem; 

 Je bent een gedreven persoon die vol enthousiasme deze uitdaging met beide handen aanpakt!  

 
Wat bieden we je?  

 We bieden goede arbeidsvoorwaarden conform de cao Woondiensten; 

 Een werkomgeving waar plezier in werken centraal staat; 

 Dit betreft een functie voor 36 uur per week. De inschaling voor deze functie is  
schaal H € 3.061,00 tot € 3.979,00 (fulltime bruto per maand per 1 juli 2021)  
Inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring;  

 We bieden je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, behulpzame collega’s, een prima 
pensioenregeling bij SPW en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
Is je interesse gewekt?  
Ben jij die gedreven persoon die vol enthousiasme deze uitdaging met beide handen aanpakt? Per 1 
augustus beschikbaar, reageer dan met je motivatie met CV vóór 20 juni 2021 via 
werken@bevelandwonen.nl   
Wil je meer informatie over deze vacature?  Neem dan gerust contact op met Erik Dutour Geerling, 
manager Wonen via telefoonnummer 06-10307980. 
 
Het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag is onderdeel van de procedure.  

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

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

mailto:werken@bevelandwonen.nl

