
   

   

   

 

VACATURE 

Medewerker vastgoed 
& 

leuke collega 

 

 
 
Mooi huiswerk, zo noem ik het werk dat we 
dagelijks met veel plezier doen. We zorgen  
ervoor dat onze 4.000 huurders goed,  
betaalbaar en duurzaam wonen. Dat hun huis 
echt hun thuis is. We bouwen mooi & liefdevol. 
Ook willen we dicht bij onze huurders èn bij 

            elkaar staan.       
 
     Marco de Wilde, directeur 
 

 

Wie ben jij? 
• Je bent resultaatgericht  
• Je communiceert vlot, vrolijk 

en  gemakkelijk. 
• Je bent initiatiefrijk en  
   analytisch 

• Je werkt systematisch en blinkt uit in organiseren 
• Je bent graag onderdeel van een team  
• Je kunt goed zelfstandig uit de voeten maar werkt ook makke-

lijk samen. 
• Je hebt ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking, 

waarbij het kunnen werken met ViewPoint (Itris en IBISman) 
een pré is 

• Je beschikt over een opleiding op MBO+ niveau 

Iets voor jou? 

Schrijf, bel of mail ons. We horen graag  
wie je bent en waarom je voor  
Veluwonen wilt werken. Mail vóór  
donderdag 10 oktober 2019 je  
motivatiebrief en cv naar:  
vacature @veluwonen.nl 
 
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature?  
Dat kan, bel dan Nel Bruil, manager Vastgoed op  
0313-659023. 
 

 

‘Wonen is voor iedereen 
bijzonder, een huis is name-
lijk een thuis. En iedereen is  
welkom in onze huizen en 
in onze dorpen en buurten.’ 

Wie zijn wij? ‘ 
Veluwonen is een mooie organisatie. 
Korte lijnen, goede sfeer en veel   
gezelligheid. En er is aandacht voor  
elkaar. Een beetje huiselijk eigenlijk,  
maar zonder het werk uit het oog te  
verliezen.  
 
Je werkt in een klein team met 6 collega’s. Met elkaar zorgen we 
ervoor dat onze huizen er goed bij staan. Ieder vanuit zijn eigen 
rol en met zijn eigen inbreng. We helpen elkaar waar nodig, delen 
kennis, zijn met elkaar verbonden en bespreken zaken die ons 
bezighouden.  Kortom: een leuk team om trots op te zijn.     

                                                     Nel Bruil, manager Vastgoed 

Wat krijg je? 

• salaris maximaal € 3.436,- (schaal G) 

• zelfstandige functie in een leuk team 

• 36 urige werkweek 

• informele organisatie waar de lijnen kort zijn. 

• alle ruimte om je te ontwikkelen 

• mooie werkplek in een vooruitstrevende organisatie 

 

Ons kantoor in Eerbeek 

Wat ga je doen? 
Je stelt de meerjaren-onderhouds-

begroting op en bewaakt de voortgang en 

de budgetten. Daarnaast breng je de  

vastgoeddata op orde en houdt deze  

up-to-date. Dan moet je denken aan  

gegevensbeheer in het digitale meerjaren-

onderhoudsprogramma IBISmain, de woningcartotheek, actualisatie 

van de energielabels en digitalisering van onze  

woningplattegronden. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het 

onderhoudsbeleid en analyseert daarbij de vastgoeddata. Ook lever 

je vastgoeddata aan ten behoeve van projecten en stel je  

managementinformatie en rapportages op. 


