
Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zoeken een: 

Contractmanager Vastgoed (20 uur)

Is contract
management
bij jou in
goede handen?

Wonen naar je zin

Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie

De behoeften en zelfs de dromen van de bewoner, vormen de 

basis van onze dienstverlening. De honderddertig medewerkers 

zetten zich in voor goede woningen en een prettige woon-

omgeving. We werken vanuit de kernwaarden: klantgericht, 

maatschappelijk betrokken, resultaatgericht en creatief.

Vanuit de politiek en door de Woningwet is de kerntaak van 

woningcorporaties duidelijker afgebakend en worden eisen ge-

steld aan hoe we samenwerken met huurders en gemeenten. 

Aan ons de opdracht om binnen deze scherp afgebakende 

kerntaak slimme en innovatieve wegen te vinden om onze 

strategische doelen te realiseren.

Om aan deze opdracht te voldoen hebben we een nieuw  

besturingsmodel ingevoerd. Gekozen is voor een model met 

één directeur-bestuurder. Hiermee wordt het speelveld over-

zichtelijker. Daarnaast is er een meningsvormend manage-

mentteam (MT) dat integraal verantwoordelijk is voor Stichting 

Woonstede als geheel. Naast de wijzigingen binnen het MT 

maakt Woonstede ook de stap naar resultaatverantwoorde-

lijke teams. Daarbij staat eigenaarschap en het nemen van 

verantwoordelijkheid centraal. Ook wordt er gewerkt aan het 

verder LEAN organiseren van het primaire proces door middel 

van Obeya.



We werken met een enthousiaste groep mensen die in een collegiale sfeer gaan voor 

kwaliteit. Lef en creativiteit in combinatie met verantwoordelijkheid en pragmatisme 

worden gewaardeerd.

Je draagt naast het beheer en onderhoud van de contractadministratie mede bij aan 

de ontwikkeling van de contractmanagement van de dienst Vastgoed. Je monitort de 

prestaties en risico’s van de contracten en informeert, rapporteert en onderhoudt de 

relatie met alle betrokken stakeholders. Je controleert en beoordeelt contractafspraken, 

de kwaliteit van dienstverlening en jaarlijkse prijsverhogingen. Je bent volledig op de 

hoogte van de inkoopsituatie van Vastgoed en beschikt over de product- en marktkennis 

die overeenstemt met de behoefte van de dienst Vastgoed.

Je beschikt over een relevante HBO-opleiding in de richting bedrijfskunde, facilitair, 

juridisch of techniek. Naast relevante werkervaring heb je kennis over contractmanage-

ment, heb je minimaal NEVI 1, beschik je over goede onderhandelingsvaardigheden en 

kan je goed omgaan met de Office pakketten. Je beschikt over goede mondelinge- en 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

De cao Woondiensten is van toepassing 

en salarisschaal I, met min. €3.263 en 

max. € 4.292 bruto per maand. 

Voor meer informatie over deze functie 

kun je contact opnemen met Claudia 

van Deijck, hoofd Kennis en Expertise: 

0318 – 695 647. Mail je motivatie en 

curriculum vitae uiterlijk 7 oktober 

2018 naar: peno@woonstede.nl. Je 

krijgt 9 oktober 2018 bericht of je op 

maandagochtend 15 oktober 2018 

wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

Een assessment kan onderdeel uit-

maken van de procedure.

Woonstede

Mevrouw Claudia van Deijck, 

hoofd Kennis en Expertise

Postbus 191

6710 BD  EDE

Je legt verantwoording af aan het hoofd die valt onder de manager Vastgoed. Je hebt 

overleg met contractpartners en de interne inkoper.

Ruimte om jezelf te zijn!

Jouw plek in de dienst Vastgoed

Functie-eisen

Heb je belangstelling?


