
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team Informatisering en Automatisering bestaat uit twee medewerkers. Daar wordt jij er één van. 
Samen zorgen we ervoor dat de medewerkers van Woongoed over de middelen en applicaties beschikken 
om hun werk op een goede en veilige manier uit te voeren. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen 
gerealiseerd, ook in samenwerking met andere Zeeuwse corporaties. Er is een nieuw ERP-systeem 
geïmplementeerd, een nieuwe website, een klantvolgsysteem en nu implementeren we 3D modellen voor 
het beheer en ontwikkelen van onze vastgoeddata. Uiteraard is Cybersecurity een continu en belangrijk 
aandachtspunt. 
Wij willen deze ambitie de komende jaren voortzetten en zijn daarvoor op zoek naar iemand die het leuk 
vindt om de medewerkers te betrekken bij deze ontwikkelingen en meer digitaal vaardig te maken. Je 
werkt graag mee in de I&A projecten en levert jouw inbreng aan het I&A beleid. We werken intensief 
samen met onze leveranciers. Je zoekt het partnerschap met onze leveranciers en daagt ze uit om een 
stap verder te gaan in de kwaliteit van hun dienstverlening. Help jij Woongoed en haar medewerkers om 
zich digitaal te ontwikkelen?  Wij helpen jou om jezelf te ontwikkelen. 
 

 

Ben jij onze nieuwe medewerker I&A en 

contractbeheer?       (28-36 uur per week) 

 

 
 
Werken bij een woningcorporatie is leuk! Het is een sector die volop in beweging is én forse uitdagingen 
biedt! Woongoed Middelburg is een organisatie met een duidelijk maatschappelijk doel. We verhuren in 
Middelburg ruim 6.300 woningen aan mensen met veelal een kleine portemonnee. We hebben een 
omvangrijk onderhouds- en investeringsprogramma. We bouwen de komende jaren 750 nieuwe woningen.  
 
Woongoed is een financieel gezonde organisatie, met een open bedrijfscultuur. We werken met zo’n  
65 enthousiaste collega’s. Ons kantoor staat centraal in Middelburg, op slechts 5 minuten loopafstand van 
zowel het stadcentrum als het treinstation.  
 
Woongoed digitaliseert in hoog tempo. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de technische 
innovaties die gericht zijn op onze dienstverlening en service. Je krijgt alle ruimte en mogelijkheden om je 
hierin te ontwikkelen. Iedereen binnen Woongoed heeft de middelen om tijd- en plaats onafhankelijk te 
werken. 
 

   
“Een goede werkgever, waar 

een goede werksfeer hangt en 

ontwikkeling bevorderd wordt.”  

“Een leuke dynamische club, waar 

je veel verantwoordelijkheid krijgt 

en waar initiatief nemen wordt 

gewaardeerd.” 

Vacature Medewerker I&A en contractbeheer  

 



 

 

Heb jij  

Ben jij  

• Iemand die het aanspreekpunt kan zijn voor jouw collega’s op I&A gebied 

• Pro actief in jouw werk en advisering 

• In staat projectmatig te werken aan implementaties, ontwikkelingen en oplossingen op I&A gebied 

• Accuraat in de administratieve vastlegging van jouw werk 

Dan zoeken wij jou!  

Wij bieden je  

Een uitdagende baan op voltijd basis (28 -36 uur) waarin jouw kennis en ervaring wordt gewaardeerd.  
We zoeken iemand voor 4 dagen in de week. Werk je liever 5 dagen in de week? Dan kan dat ook. Dan  
combineer je het werken bij Woongoed met 1 dag in de week werken bij Zeeuwland in Zierikzee. Wil je 
liever doorleren en een HBO opleiding combineren met werken dan kan dat natuurlijk ook. Heb je andere 
ideeën? Laat het ons weten! 
 
Woongoed heeft prima secundaire voorwaarden, waaronder: 

• 24 vakantiedagen (op voltijd basis); 

• Vakantietoeslag; 

• Eindejaarsgratificatie; 

• Prima pensioenregeling; we betalen 2/3 van het pensioen; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Thuiswerkvergoeding; 

• Persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 900,- per jaar;  

• Een PC privé- en fietsenplanregeling; 

• Cafetaria-regeling. (Deze regeling biedt je als werknemer flexibiliteit om bepaalde 
arbeidsvoorwaarden met elkaar uit te wisselen.)  

 
We starten met een aanstelling voor een jaar. Je krijgt bij Woongoed een salaris - afhankelijk van leeftijd, 
opleiding en ervaring conform schaal F: € 2.684,-en € 3.438,- (op basis van 36 uur per week), volgens de 
CAO Woondiensten.   
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Als toekomstig nieuwe medewerker 
van Woongoed Middelburg ben je verplicht om een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in 
originele versie te overleggen. 
 

Ben je enthousiast geworden? 

Mooi! Stuur dan jouw motivatiebrief uiterlijk 27 maart aan Woongoed Middelburg t.a.v. Kyra Verstijnen via 
mail naar hrm@woongoed.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 5 april. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jurgen van Laerhoven, Manager team 
middelen via telefoon 0118-691726. 
 
 
 
 
 
Deze vacature is intern gepubliceerd en gedeeld binnen Zuidwestsamen Werkt. 
 

 

 

• Een MBO + / HBO starter werk,-en denkniveau (ICT opleiding) 

• Kennis van technisch-inhoudelijke aspecten op I&A gebied 

• Zin om techniek naar de mensen te brengen en ze te helpen er mee om te leren gaan? 

• Het vermogen om out of the box te denken 

• De drive om te verbeteren en initiatieven te nemen; 

• Zin om onze organisatie aan te vullen met jouw unieke kwaliteiten? 
 


