
   

   

   

 

VACATURE 

Projectontwikkelaar/ 
projectmanager 

& 
leuke collega 

 

Kop koffie? 
‘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, iets waaraan jij 
een grote bijdrage kunt leveren. Ook willen we 

dicht bij onze huurders èn bij elkaar staan. We zoeken altijd naar 
eenvoud en zijn rechtdoorzee & positief.   
Past dit bij jou? Dan drink ik graag een kop koffie met je om eens 
door te praten. Ik kijk uit naar je telefoontje!’  
     Marco de Wilde, directeur 
 

Wie ben jij? 
• Je gaat direct zelf aan de slag. 

• Je hebt ervaring als  
projectontwikkelaar/manager. 

• Je kunt omgaan met 
   vrijheid & verantwoordelijk -  

heid. 

• Je communiceert vlot, vrolijk en  gemakkelijk. 

• Je bent graag onderdeel van een team en weet te  
verbinden. 

• Je bent een netwerker pur sang. 

• Je staat met je beide benen stevig op de Veluwse grond. 

• Zorgvastgoed heeft je bijzondere interesse. 

• Je vindt verduurzaming een enorme uitdaging. 

Iets voor jou? 

Schrijf, bel of mail ons. We horen graag  
wie je bent en waarom je voor Veluwo-
nen wilt werken. Mail voor 19 augustus 
2019 naar: vacature@veluwonen.nl 
 
Wil je eens doorpraten over deze vacature? Dat kan, bel dan  
onze directeur Marco de Wilde op 06 - 37 33 02 09. Hij is nu  
op vakantie, maar bel gerust. Krijg je niet direct contact,  
spreek dan de voice mail in. Marco belt je terug. 
 
De 1e gesprekken zijn op woensdag 21 augustus 2019.  
Wil je deze datum vrijhouden?  
 

‘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? (volgens onze huidige projectontwikkelaar  

                Robert Hoekstra) 
‘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 aan mooie projecten, kleine maar ook een paar grote. En 
je werkt in een prachtig gebied want Veluwonen heeft huizen over 
de hele Veluwe. Ik heb hier 11 jaar met veel plezier gewerkt en ga 
nu een heel nieuwe uitdaging aan. Maar wel een beetje met pijn 
in mijn hart.‘ 

Wat krijg je? 

• salaris max. € 6.660,- (schaal L/M) 

• veel vrijheid & verantwoordelijkheid 

• 36 uur, maar wel flexibel want je zit ook nog wel eens  

’s avonds met partijen om tafel 

• je krijgt een prima plek, direct onder onze directeur  

Marco de Wilde 

• mooie projecten: renovatie Oud Eerbeek, herontwikke- 

ling van twee zorgcentra, volop kansen benutten in de  

dorpen rondom Apeldoorn en Brummen 

Ons kantoor in Eerbeek 

Wat ga je doen? 
Je gaat niet alleen projecten ontwikkelen 
maar ook projecten managen. Eigenlijk  
doe je alles: van acquisitie tot start 
bouw. Als de 1e paal de grond in gaat 
laat jij los en neemt een collega het over.  
 
Je ontwikkelt locaties voor zo’n 500  
nieuwe huizen (in de komende 10 jaar). Daarnaast ben je  
verantwoordelijk voor de strategievorming voor de wijk Oud  
Eerbeek (300 huizen). Jij houdt daarbij de regie als je collega  
de uitvoering gaat doen. Ook de herontwikkeling en renovatie van  
twee zorgcentra zit in je portefeuille. En je draagt bij aan het CO₂  
neutraal maken van onze huizen.  


