
 

Wij zoeken… 
 

manager Wonen 
 36 uur per week 

 

GEWOON WONEN 

 

Voor Eemland Wonen, zoekt ERLY een verbindende en enthousiaste manager die wil 

meebouwen aan de nieuwe organisatie.  

 

Voor Eemland Wonen, zoekt ERLY een verbindende en enthousiaste manager die wil 

meebouwen aan de nieuwe organisatie.  

Eemland Wonen is een organisatie in transitie. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere 

optimalisatie van de bedrijfsvoering, waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt. Ook 

wordt er toegewerkt naar bredere functies voor de medewerkers van de afdeling Wonen per 

1 januari a.s. Voor de afdeling Wonen, die verantwoordelijk is voor de verhuur van de 

woningen, is Eemland Wonen op zoek naar een nieuwe manager.  

 

Profiel 

Als manager Wonen geef je leiding aan de afdeling Wonen met ca. zeven (deels nieuwe) 

medewerkers. Als manager Wonen ga jij de nieuwe inrichting van de afdeling, waarbij de 

medewerkers van de afdeling bredere functies hebben gekregen, verder implementeren. 

Daarnaast geef je richting aan het optimaliseren van de dienstverlening en onderhoud je 

contacten met de gemeente, huurders en andere stakeholders. Als lid van het MT geef je mede 

richting aan de ontwikkeling van het beleid van Eemland Wonen.    

   

Functie-eisen 

Competenties en kwaliteiten die passen bij deze functie zijn: 

• Relevante hbo-opleiding en enige jaren leidinggevende ervaring;  

• Analytisch, omgevingssensitief, klantgericht, verbindend, open en integer; 

• Situationele leiderschapsstijl, inspirerend en motiverend; 

• Proactief, besluitvaardig, doortastend en resultaatgericht; 

• Humor, tact, overtuigingskracht en inlevingsvermogen; 

• Bevlogen en gericht bedrijfsbelang en maatschappelijk belang. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van het functieprofiel verwijzen wij graag naar: 

https://www.erly.nl/vacatures-post/manager-wonen-eemland-wonen/ 

 

Reactie en procedure 

Ben jij de ambitieuze en enthousiaste manager die graag meewerkt aan de verandering en 

vernieuwing van deze betrokken organisatie? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met 

cv te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Katherine Diaz, telefoon (035) 5430088, 

e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 59007.  

 

 Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


