
Medewerker Vastgoed (32 – 36 uur) 
 

Word jij gelukkig van het verder helpen van bewoners bij reparatieverzoeken, verhuizen en verbeteren 

van hun woning en hun leefomgeving? Sta jij graag klaar voor mensen? Communiceer jij duidelijk en 

zoek jij altijd naar oplossingen? Ben je makkelijk in verbinding met bewoners en 

samenwerkingspartners en ben je pro-actief? Dan zoeken wij jou! 

 

 

Wie zijn wij? 

Woningstichting Maasdriel is een kleine maar ambitieuze woningcorporatie: we bieden een thuis aan 

mensen met een laag- of middeninkomen, die niet terecht kunnen op de koop- of vrije huurmarkt. 

Daarom beheren we ongeveer 1.000 woningen in de gemeente Maasdriel. Samen met onze partners 

werken we aan de toekomst van de kernen, buurten en wijken waar we actief zijn. Wij hechten groot 

belang aan  samenwerking. Dat doen we samen met onze maatschappelijk partners (gemeente, zorg, 

welzijn, etc.) en ongeveer 10 enthousiaste collega’s, die al uitkijken naar jouw komst! Samen gaan we 

graag aan de slag. 

 

Wie ben jij? 

Je hebt ervaring met processen van reparatieverzoeken, woningaanpassingen en vastgoedbeheer. 

Daarbij ben je  goed in regievoering rondom het onderhoud aan onze woning. Dit doe je door 

opdrachten uit te zetten voor en afspraken te maken over de werkzaamheden die daarbij komen 

kijken. Je geniet er van als (nieuwe) bewoners tevreden zijn over de woning waar ze in (gaan) wonen 

en als vertrekkende huurders tevreden zijn over de manier waarop hun tijd bij ons wordt 

afgewikkeld.  

 

Je bent bewonersgericht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden Daarbij ben je pro 

actief en werk je graag samen. Daarnaast ben je leergierig en gemotiveerd. Je bent iemand die zich 

wil ontwikkelen en verbreden op andere onderdelen van het vastgoedbeheer zoals; planmatig 

onderhoud, samenwerking met partners, duurzaamheid enz. Je hebt ideeën over hoe we in de 

toekomst onderhoud uit zouden moeten blijven voeren en wordt blij als je in het vastgoedbeleid en 

de onderhoudsbegroting jouw bijdrage terugleest. 

 

Je hebt een afgeronde een minimaal MBO-opleiding (niveau 4 bouwkunde). Je bent beschikbaar voor 

32 tot 36 uur per week. Tijdens afwezigheid of vakantie van je collega’s ben je flexibel inzetbaar. 

 

Wat ga je doen? 

Als medewerker vastgoed ben je een eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Je bent 

verantwoordelijk voor al het ongeplande onderhoud aan onze woningen (klachten, mutaties, 

woningverbetering, etc.) en staat hiervoor in nauw contact met zowel onze bewoners, collega’s en 

onze samenwerkingspartners. Daarnaast lever je een bijdrage aan (vastgoed)beleid, bent 

verantwoordelijk voor het begroten van reparatieonderhoud en opdrachtverstrekking, controle, 

evaluatie en pak je incidentele projecten en werkzaamheden mee op.  

 

Maar hoe ziet een dag er dan bijvoorbeeld uit? Bij een gemiddelde maandag kun je je dan het 

volgende voorstellen: 



- In de ochtend ontvang en verwerk je telefonische verzoeken met betrekking tot reparaties. 

Tussendoor beoordeel je binnengekomen verzoeken m.b.t. verduurzaming, 

woningverbetering of woningaanpassingen. Of je verwerkt nog openstaande facturen. Dit 

deel van de dag breng je doorgaans op kantoor door.  

- Om half 1 is er een gezamenlijke lunch met alle collega’s. Gezellig, goed om elkaar te leren 

kennen en belangrijk voor onze samenwerking. Je geeft meteen even aan bij de collega’s van 

leefbaarheid dat je vermoed dat er meer speelt bij een bewoner waar we net een reparatie 

hebben uitgevoerd. En dat we wellicht eens op huisbezoek zouden moeten gaan.  

- Na de lunch ga je naar buiten. Er staan twee inspecties gepland. Naar aanleiding van een 

opzegging beoordeel je wat een bewoner nog moet doen voor dat hij vertrekt. En voor een 

andere woning kijk je of de eerder gemaakte afspraken bij de voorinspectie zijn nagekomen. 

Daarbij mag je ook de sleutel overhandigen aan de nieuwe bewoner.  

- Terug op kantoor heb je een afspraak met je collega van team Vastgoed en je manager. 

Samen bespreken jullie ons verduurzamingsbeleid en hoe we hier komende jaren mee om 

willen gaan.  

- Aan het eind van de dag heb je nog contact met de gemeente over een Wmo-aanpassing die 

verzocht is door één van onze bewoners. Op basis daarvan besluiten jullie wat er gaat 

gebeuren.  

 

Wat bieden wij?  

En wat hebben wij jou hierbij te bieden: 

- Een uitdagende functie in een organisatie die impact heeft op het leven van mensen.  

- Zo’n 10 enthousiaste collega’s die samen met jou en maatschappelijke partners dagelijks 

bijdragen aan het woongenot van onze klanten.  

- Een informele werksfeer met een goede balans tussen werk en privé.  

- Een organisatie waarin vertrouwen, samenwerking en durven en doen hoog in het vaandel 

staan.  

- Marktconform salaris (van € 2933- tot  € 4196,-), jaarcontract met uitzicht op een vast 

contract bij goed functioneren en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Woondiensten.  

- Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo vergoeden we een deel van je 

zorgkosten. En je krijgt een telefoon die je ook privé mag gebruiken.  

- Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei, waaronder een 

loopbaanontwikkelingsbudget.  

Wij maken graag kennis! Wil jij dat ook?  

Stuur dan uiterlijk 6 april 2023 je CV met motivatiebrief naar 

sollicitatie@woningstichtingmaasdriel.nl. We kijken er al naar uit! Wil je meer weten? Stel je 

vragen gerust aan Remco van de Ven, manager wonen en vastgoed. Je kan hem bereiken via 

telefoonnummer (06) 26 98 60 29.  

De eerste gesprekken vinden plaats op 11 en 12 april 2023. 

De tweede gesprekken vinden plaats op 21 of 22 april 2023. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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