
 

Wij zoeken… 
 

een resultaatgerichte 
Vastgoed Regisseur 

 voor 36 uur per week 
 

GEWOON WONEN 

Een gezonde woningportefeuille is voor jou de basis.  Van verduurzamen van 

woningen, met voor de huurder een lage energierekening, word jij warm. En 

nieuwbouw is bekend terrein. Jij bent organisatorisch sterk, je hebt een zakelijke 

inslag en je voelt je thuis in de volkshuisvesting. Deze functie als vastgoed 

regisseur is echt iets voor jou! 

Gewoon Wonen  

Dat is waar wij als woningcorporatie voor staan. Gewoon Wonen 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 vastgoed regisseur ben je samen met je collega’s betrokken bij veel zaken en jij voert de 

regie. Van het verzamelen van vastgoeddata, initiëren en innoveren van nieuwbouw- en 

verduurzamingsprojecten tot begeleiden van tekening en het overhandiging van de sleutel 

ben jij in de lead.  Ook lever je een bijdrage aan onze meerjaren onderhoudsbegroting en 

regisseer je het verkoopproces.  

Jouw profiel 

Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, kan snel schakelen en je bent 

samenwerkingsgericht met oog voor het resultaat. Verder zien we graag dat je 

 kennis hebt van het volledige bouwproces en planmatigonderhoud;  

 op een natuurlijke wijze de regie pakt, planmatig werkt en de voortgang van de 

projecten bewaakt; 

 kennis en/of ervaring hebt op minimaal twee van de vier aandachtsgebieden 

(nieuwbouw, verduurzaming, vastgoeddata en of verkoop).  

Voor deze functie is een hbo werk- en denkniveau (bouwkunde, technische bedrijfskunde of 

real estate mangement) een vereiste.  

 

Wat bieden wij? 

Eemland Wonen is continu in beweging en er is veel ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling.  

Een warm werkklimaat, waarin wij samen hard werken. Wij zijn een Klimmr organisatie. Het 

betreft een vaste formatieplaats met een salaris dat ligt tussen € 3.159 en € 4.531 (CAO 

Woon-diensten). Voor je werk krijg je een laptop, mobiele telefoon en een vergoeding om 

verantwoord thuis te werken. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en ervaring 

Solliciteren 

Wil je als vastgoed regisseur aan de slag? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar 

Bineke Lagerweij, Hr-adviseur, via sollicitaties@eemlandwonen.nl. Wij ontvangen jouw 

reactie graag uiterlijk op 8 maart 2021. Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact 

opnemen met Afke Rond, manager Vastgoed, zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-

30496383.  

 

Meer informatie over Eemland Wonen staat op onze website www.eemlandwonen.nl.  

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