
  

 

• Het oplossen van verschillende operationele 
vraagstukken op het gebied van planmatig onderhoud 

• Contract- en gebouwbeheer 

• De voortgang, kwaliteit en budgetbewaking 

• Onderbouwen van investeringsvoorstellen 

• Toezicht houden op uit te voeren werken 

• Verzorgen van de informatievoorziening zowel intern 
als naar bewoners(groepen) 

• Uitvoeren van inspecties en verwerking in het 
geautomatiseerde systeem, waarmee je bijdraagt aan 
de totstandkoming van de meerjaren 
onderhoudsbegroting. 

 
 

Word jij uitgedaagd door processen en werkzaamheden op het gebied van 
vastgoed, onderhoud en beheer en wil jij zorg dragen voor een goed verloop 
daarvan? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als medewerker planmatig onderhoud en beheer vorm je 
een team met vier collega medewerkers en een teamleider.  
 
Wat vragen wij?  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde en 
talentvolle teamplayer voor 36 uur. Je hebt een afgeronde 
opleiding op het gebied van Bouwkunde (mbo+/hbo werk- 
en denkniveau) en een aantal jaren relevante werkervaring. 
Je bent breed inzetbaar, werkt zelfstandig, signaleert 
proactief en je beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden. Je hebt specifieke kennis op het gebied van 
verduurzaming en installaties en affiniteit met technische 
financiële administratie en automatisering.  
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een uitdagende baan in een prettige 
werkomgeving. De medewerker planmatig onderhoud en 
beheer wordt voor een jaar aangesteld, met zicht op een 
vaste aanstelling. Van elkaar leren, samenwerken, 
persoonlijke ontwikkeling en een goede werksfeer zijn voor 
ons belangrijk. Er is ruimte voor eigen initiatieven. De 
functie is gewaardeerd conform CAO Woondiensten. Het 
salaris is marktconform, afhankelijk van ervaring en 
opleiding.  
 
Woonmeij heeft ongeveer 54 medewerkers. Wij zien 
tevredenheid bij de werknemers als accelerator voor de 
klanttevredenheid. Verantwoordelijkheid bij de teams en 
de doorontwikkeling van het zelf organiserend vermogen 
zijn hierbij belangrijke drivers. Ontwikkeling, zowel op 
vakinhoudelijk gebied als op het gebied van digitalisering, is 
een vanzelfsprekendheid. 
 

Geen dag is hetzelfde op het gebied van planmatig 
onderhoud en beheer. Als medewerker ben je bezig met de 
volgende onderdelen: 

Bedrijfsprofiel 
Woonmeij stelt zich ten doel goede, duurzame en 
betaalbare woningen aan te bieden aan huurders en 
woningzoekenden die niet zelf in eigen 
woonbehoeften kunnen voorzien. Wij doen dit op een 
klantgerichte en maatschappij gedreven wijze. Wij 
werken voor ruim 5.100 klanten in de gemeenten 
Meierijstad en Sint-Michielsgestel.  
 
Woonmeij is ontstaan uit een fusie van de corporaties 
Huis & Erf en Wovesto. De fusie tussen beide 
organisaties vormt gezamenlijk die kracht die nodig is 
om de volkshuisvestelijke opgave in de regio en 
primair in de kernen op te pakken. 
 

Procedure 
 
Herken je jezelf in deze  
vacature en heb je interesse?  
Solliciteer dan voor 6 april 2018 met cv en 
motivatie via vacatures@woonmeij.nl  
 
De eerste gesprekken met kandidaten vinden 
plaats op donderdag 12 april 2018.  
 
Heb je naar aanleiding van de vacature vragen?  
Via telefoonnummer (073) 5440658 kan je 
contact opnemen met Stephanie Peters. Op 
onze website www.woonmeij.nl vind je meer 
informatie over onze organisatie. 
 

Woonmeij is op zoek naar een 

Medewerker planmatig 
onderhoud en beheer 


