
 

Wij zoeken… 
 

een resultaatgerichte 
Regisseur Vastgoed 

 voor 36 uur per week 
 

GEWOON WONEN 

Wil jij werken aan de verduurzaming van onze woningen en zo onze 

woningvoorraad toekomstbestendig maken? Ben jij organisatorisch sterk, heb je 

een zakelijke inslag en voel jij je thuis in de volkshuisvesting? Dan is deze functie 

als regisseur vastgoed echt iets voor jou! 

 

Gewoon Wonen  

Dat is waar wij als woningcorporatie voor staan. Dat klinkt simpel, maar is voor Eemland 

Wonen meer dan vier muren en een dak boven het hoofd. Wij vinden het de ‘gewoonste 

zaak’ dat iedereen goed kan wonen, ook mensen met een laag inkomen.  

De functie 

Als regisseur vastgoed geef je samen met je collega’s vorm aan verduurzaming en 

nieuwbouw. Als specialist volg je de trends en innovaties in de markt met betrekking tot 

contractvormen, vastgoedmanagement, samenwerkingen en aanbestedingen. Je pakt geheel 

zelfstandig projecten op en bent verantwoordelijk voor de financiën, kwaliteit en planning 

hiervan. Daarnaast lever je een bijdrage aan de investeringsbegroting.  

Jouw profiel 

Je bent resultaat- en servicegericht en hebt oog voor de omgeving. Je werkt efficiënt, kan 

snel schakelen en hebt kennis van het volledige bouwproces van nieuwbouw. Voor deze brede 

functie is hbo+/wo werk- en denkniveau vereist. Het is een pré als je eerder als projectleider 

binnen de corporatiesector hebt gewerkt. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een afwisselende functie in een maatschappelijk betrokken organisatie. 

Eemland Wonen is een organisatie in beweging en er is veel ruimte voor (persoonlijke) 

ontwikkeling. Wij zijn een KLIMMR-organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de 

CAO Woondiensten. Het salaris bedraagt maximaal € 5.474,-- bruto per maand bij een 

fulltime dienstverband (schaal K). Inschaling geschiedt op basis van relevante opleiding en 

ervaring. Na een jaarcontract geven wij je graag een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

Koffie? Of direct solliciteren 

Wil jij het verschil maken voor onze huurders en als regisseur vastgoed bij ons aan de slag? 

Je bent altijd welkom om eerst een kop koffie te komen drinken met Gavin Hoogeveen, onze 

manager vastgoed (035 -  548 50 34). Hij kan je nog veel meer over deze functie vertellen. 

Direct Solliciteren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur dan uiterlijk 25 februari 2020 via 

sollicitaties@eemlandwonen.nl je motivatie en cv naar Bineke Lagerweij (hr-adviseur).  

 

Meer informatie over Eemland Wonen vind je op www.eemlandwonen.nl. Een assessment kan 

deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

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