
 

 

Vacature         
Vastgoedbeheerder  
36 uur 

 
Gezocht: verschilmaker met bouwkennis. 
 
Wat gisteren normaal was, kan vandaag alweer anders zijn. Bij het realiseren van onze 
duurzaamheidsambities kunnen wij daarom jouw vaardigheden en kennis gebruiken. 
Beveland Wonen is een dynamische woningcorporatie met ruim 11.000 woningen én 125 
medewerkers. We staan bekend als één van de beste werkgevers van Nederland. Wil jij 
graag maatschappelijk relevant werk doen binnen de contouren van de vastgoedwereld? Dit 
is je kans! Er is veel vrijheid, afwisseling en ruimte tot meedenken. Soms ben je op kantoor, 
andere momenten op pad. En er is ruimte voor ambities.  
 
Over de functie: 
 
Het werkgebied van Beveland Wonen is opgedeeld in vijf delen: Goes, Kapelle, Borsele, 
Noord-Beveland en Reimerswaal. Binnen jouw regio ben je verantwoordelijk voor de 
(woon)technische kwaliteit én verduurzaming van de woningen. Als vastgoedbeheerder 
beoordeel je de technische staat van het vastgoed. Dat doe je op locatie (soms vergeet je 
haast dat je aan het werk bent). Geïnteresseerd? Ontdek hoe je het verschil gaat maken: 
 
Wat ga je doen?  
 

• Jij weet als geen ander de uitvoering van planmatig onderhoud te organiseren. Je 
voert periodiek overleg met derden en bespreekt lopende zaken, bijzonderheden, 
meer- en minderwerk;  

• Aansluitend hou je toezicht op lopende projecten (denk aan schilderprojecten, 
dakrenovatie of kozijnvervangingen). Ook de informatievoorziening naar huurders 
over geplande werkzaamheden regel je tot in de puntjes; 

• Je bent betrokken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten in jouw regio;  

• Het strategisch voorraadbeheer (SVB) vertaal je naar complexbeheerplannen zodat 
het onderhoud in jouw regio goed uitgevoerd kan worden; 

• Je levert input en werkt zelf mee aan de standaardisatie van het onderhoud, terwijl je 
de vastgestelde normkosten en contractbeheer monitort en weet zaken te vertalen 
naar de begroting;  

• Administratie maak je beschikbaar, net als de registratie van onderhoudsactiviteiten, 
budgetbewaking, kwaliteit en planning én je stelt hiervoor rapportages op;  

• Je werkt samen in een regioteam dat naast jezelf bestaat uit twee regiobeheerders, 
een allround regiovakman/vrouw, een verhuurmakelaar en een medewerker Incasso. 
In jouw team komt de kennis van de klant en het vastgoed samen;  

• De verantwoordelijkheid voor het afnemen van energiebesparende maatregelen 
door huurders neem jij; 

• Kortom: jij bouwt mee aan het professionaliseren van onze vastgoedafdeling en je 
denkt (vanuit je bouwkundige achtergrond) in teamverband mee aan strategieën en 
werkprocessen. 



 

 

 

Wat breng je mee?  

 

• Je hebt minimaal HBO (of MBO+) werk- en denkniveau; 

• Een bouwkundige (voor)opleiding is een must; 

• Je bent klantgericht en communicatief vaardig; 

• Vrijheid en verantwoordelijkheid weet jij te combineren;  

• Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband (regioteam) te werken;  

• Je bent zowel een coördinator als organisator en je hebt financieel inzicht; 

• Werken met MS Office (zoals Word en Outlook) is voor jou geen probleem; 

• Bij voorkeur heb je minimaal 3 jaar functiegerichte werkervaring (geen vereiste);  

 
Wat bieden we je?  
 

• Een afwisselende functie voor 36 uur per week; 

• Een prettig salaris conform de CAO Woondiensten. De functie is ingeschaald in schaal 
H (fulltime | € 3.229,- tot € 4.196,- bruto per maand). Inschaling is afhankelijk van 
opleiding, kennis en ervaring; 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling; 

• Een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat je naar eigen wens kunt besteden; 

• Een inclusieve werkomgeving waarin iedereen welkom is ongeacht afkomst, 
geloofsovertuiging of geaardheid; 

• Bovendien vinden we de balans werk/privé belangrijk, dus hybride werken moedigen 
wij aan. 

 
Is je interesse gewekt? 
 
Denk jij: ‘In deze uitdaging wil ik helemaal opgaan!’ In dat geval ontmoeten we je graag. 
Stuur vóór 30 maart 2023 je motivatie / video en recent CV naar: 
werken@bevelandwonen.nl. Vragen over deze vacature? Bel eens met Emiel Boot, manager 
vastgoedbeheer, of de afdeling HRM, via telefoonnummer: (0113) 231674. 
 
Tot slot, nog even dit: 

• Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de procedure.  
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