
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aan	  de	  hand	  van	  de	  beschikbare	  tekeningen	  en	  
overige	  data	  van	  het	  woningbezit	  van	  de	  
corporatie,	  de	  gebruiksoppervlakten	  van	  alle	  
woningtypen	  bepalen	  waarbij	  je	  onderscheid	  maakt	  
in	  de	  verschillende	  gebruiksfuncties.	  

• Gegevens	  verwerken	  in	  meetstaten	  per	  
woningtype.	  

• Het	  samenstellen	  van	  de	  complete	  woninglijst	  met	  
de	  GBO’s	  per	  woning	  zodat	  deze	  toegepast	  kunnen	  
worden	  voor	  het	  bepalen	  van	  marktwaarde	  
verhuurde	  staat	  van	  alle	  woningen.	  

• Digitaal	  archiveren	  van	  de	  gegenereerde	  data.	  
	  

Ben	  jij	  op	  zoek	  naar	  een	  solide	  stageplek	  waar	  je	  veel	  kunt	  leren	  en	  een	  leuke	  
tijd	  kunt	  beleven?	  Wil	  je	  onderdeel	  uitmaken	  van	  een	  project	  en	  hieraan,	  in	  
teamverband,	  zelfstandig	  werken?	  Kom	  dan	  stage	  lopen	  bij	  Woonmeij!	  

Naast	  hiernaast	  omschreven	  onderdelen	  zal	  je	  tijdens	  de	  
stageperiode	  een	  bijdragen	  leveren	  aan	  het	  in	  kaart	  
brengen	  van	  de	  GBO’s	  (gebruiksoppervlakten)	  van	  het	  
gehele	  woningbezit.	  Van	  een	  deel	  van	  het	  woningbezit	  is	  in	  
2015	  de	  woningoppervlakte	  al	  bepaald.	  Het	  bepalen	  van	  
gebruiksoppervlakten	  dient	  te	  worden	  opgesteld	  volgens	  
NEN	  2580	  (Nederlandse	  Norm).	  
	  
Wat	  vragen	  wij?	  	  
Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  enthousiaste,	  gemotiveerde	  
teamplayer.	  Je	  volgt	  de	  opleiding	  Bouwkunde	  op	  MBO	  
niveau	  en	  bent	  3e	  of	  4e	  jaar	  student.	  Je	  bent	  nauwkeurig,	  
communiceert	  helder	  en	  hebt	  affiniteit	  met	  automatisering.	  
	  
Wat	  bieden	  wij?	  	  
Woonmeij	  biedt	  een	  uitdagende	  stageplaats	  in	  een	  prettige	  
werkomgeving.	  Van	  elkaar	  leren,	  samenwerken,	  
persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  een	  goede	  werksfeer	  zijn	  voor	  
ons	  belangrijk.	  
	  
Woonmeij	  heeft	  ongeveer	  54	  medewerkers.	  Zij	  ziet	  
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	  de	  afdeling	  Vastgoed.	  Wat	  ga	  je	  
doen	  tijdens	  je	  stageperiode?	  
	  

	  
Bedrijfsprofiel	  
Woonmeij	  stelt	  zich	  ten	  doel	  goede,	  duurzame	  en	  
betaalbare	  woningen	  aan	  te	  bieden	  aan	  huurders	  en	  
woningzoekenden	  die	  niet	  zelf	  in	  eigen	  woon-‐
behoeften	  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.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Procedure	  
	  
Herken	  je	  jezelf	  in	  deze	  vacature	  en	  heb	  je	  
interesse?	  Solliciteer	  dan	  met	  cv	  en	  motivatie	  
via	  vacatures@woonmeij.nl	  	  
	  
Heb	  je	  naar	  aanleiding	  van	  de	  vacature	  vragen?	  
Via	  telefoonnummer	  (073)	  544	  06	  58	  kan	  je	  
contact	  opnemen	  met	  Stephanie	  Peters,	  
medewerker	  HRM.	  	  
	  

Woonmeij	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  

Project	  Stagiair(e)	  Vastgoed	  


