
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
Manager Vastgoed 
 36 uur per week 
 
 
 

Viverion is een woningcorporatie met ongeveer 5.500 woningen in de gemeenten Lochem,  
Rijssen-Holten en Hof van Twente. Wij verhuren, ontwikkelen, onderhouden en beheren onroerend 
goed, zowel woningen als garages, commercieel vastgoed en vastgoed met een maatschappelijke 
functie. We zijn er vooral voor mensen die qua inkomen zijn aangewezen op sociale verhuur. Wonen is 
voor Viverion meer dan woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en 
leefbaarheid in ons werkgebied. Wie we willen zijn, geeft richting aan de manier waarop we ons werk 
doen: gastvrij, samenwerkend en duidelijk naar huurders en netwerkpartners. 

 
Door het opsplitsen van de afdelingen Klant en Bedrijfsvoering naar drie afdelingen - Wonen, 
Vastgoed, Portfolio & Bedrijfsvoering - zijn we op zoek naar een manager Vastgoed. Samen met de 
directeur-bestuurder en de managers Wonen en Portfolio & Bedrijfsvoering vorm je het MT. Direct 
onder de managers zijn in clusters alle medewerkers gepositioneerd.  

 
JE ROL ALS MANAGER VASTGOED 
Samen met je collega managers en de directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor de resultaten 
van Viverion. Je bent een stevige, strategische sparringpartner. Als manager Vastgoed heb je een 
belangrijke rol. Je stuurt op processen en de beoogde resultaten daarvan. Je delegeert 
verantwoordelijkheden en coacht op ontwikkeling. Je weet medewerkers te stimuleren en te 
inspireren om hun kwaliteiten maximaal te benutten. Je vertegenwoordigt de organisatie op de 
taakvelden van Vastgoed en participeert in een uitgebreid netwerk. Zo werk je op alle niveaus aan 
onze strategische doelen en zet je concrete stappen. 

 
Speerpunten voor jouw team voor de komende tijd zijn:  

• Uitvoering van projecten binnen de financiële, portfolio- en tijdkaders. 

• Realiseren van de verduurzamingsopgave richting energieneutraal wonen vanaf 2050.  

• Verder professionaliseren van het team, de processen en projecten.  

• Verder vormgeven van aanbesteding en samenwerking met partners met aandacht voor 
contract- en leveranciersmanagement. 

  



 

 
WAT NEEM JE MEE?        

❖ Je hebt ruime, aantoonbare managementervaring en beschikt over een natuurlijke  
leiderschapsstijl.  

❖ Je bent analytisch, neemt verantwoordelijkheid en hebt een integrale blik op complexe zaken 
vanuit je eigen vakgebied. 

❖ Je beschikt over wo-werk- en denkniveau. 
❖ Je draagt als MT-lid bij aan het algemeen management, de strategie en het beleid en zorgt 

mede voor het behalen van de doelstellingen. 
❖ Je vertaalt de visie en strategie naar de afdeling Vastgoed en borgt deze. Je bent een verbinder 

tussen het Vastgoed-team en het MT. 
❖ Je hebt ervaring in het werken met opdrachten vanuit assetmanagement. 
❖ Je schept heldere kaders en creëert een optimale organisatie van het werk. 
❖ Je geeft leiding aan de afdeling Vastgoed. Je stimuleert en inspireert medewerkers tot 

huurdersgericht denken. 
❖ Je ‘leeft’ onze kernwaarden: gastvrij, samen en duidelijk. 

 
WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
Wij bieden je een boeiende functie voor 36 uur per week in een actieve organisatie. Je werkt met 
gedreven collega’s die enthousiast en samen met jou invulling geven aan onze opdracht. Tegenover 
jouw inspanningen staan een salaris in schaal N (€ 5.309 - € 7.809) en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk krijg je ruimte je verder te ontwikkelen. Wij werken tijd- en 
plaatsonafhankelijk. Ons kantoor is gevestigd in Lochem. 

 
WIL JE MEER INFORMATIE? 
Wil je meer inhoudelijke informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Tonita Garritsen, 
directeur-bestuurder. Tonita is telefonisch bereikbaar via nummer 06 - 20 01 82 33. Vragen over de 
procedure kun je stellen aan Kitty Beernink, hr-adviseur (06 - 20 93 27 99). Meer informatie over 
Viverion vind je op www.viverion.nl. 

 
BEN JE ENTHOUSIAST?  
Mail dan voor 11 mei 2020 je motivatie en curriculum vitae naar k.beernink@viverion.nl. De eerste 
gesprekken houden we op woensdagmiddag 13 mei, natuurlijk met inachtneming van de corona-
maatregelen. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 
 
 
 


