
Woningstichting Putten staat als moderne 

woningcorporatie midden in de Puttense    

samenleving. De organisatie bestaat uit de 

afdelingen Wonen, Vastgoed en 

Bedrijfsvoering. Met een team van 20 

professionele en enthousiaste collega’s beheren 

wij ruim 2.000 woningen. Wij staan voor goed, 

duurzaam en betaalbaar wonen in een mooie 

woonomgeving.  

 

 

Manager Vastgoed  

Verbindend vakmanager mét hands-on mentaliteit 

 

voor 36 uur per week (4 of 5 dagen) 

 

De functie 

De opgave voor de komende jaren is groot, we noemen: 

❖ Investeringen in nieuwbouw (230 woningen tot 2025), groot onderhoud en 

verduurzaming (4 miljoen Euro per jaar).  

❖ Ontwikkelen vastgoedbeleid in brede zin met veel aandacht voor duurzaamheid en 

circulariteit. 

❖ Ontwikkelen naar meer regisserend opdrachtgeverschap.  

❖ Stimuleren persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en in gezamenlijkheid de 

verbinding verstevigen zowel binnen als buiten de organisatie. 

❖ De verdere ontwikkeling en inrichting van je afdeling vormgeven in relatie tot deze 

grote opgaven. 

 

Naast ambities ook going concern  

Als manager stuur je de afdeling Vastgoed aan (3 medewerkers) en zorg je voor het in 

control zijn van de afdeling. Als lid van het Managementteam heb je een mede 

beslissende rol in de besluitvorming over de strategie van onze totale organisatie. 

Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de samenwerking met stakeholders van onze 

organisatie in het geheel en jouw afdeling in het bijzonder. Je geeft op een inspirerende 

manier leiding aan je medewerkers en hebt een enthousiaste drive om gezamenlijk met 

je collega’s invulling te geven aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie. 

 

Je profiel 

HBO-WO werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde vastgoedgerelateerde HBO-

opleiding. Kennis van en ervaring met de volkshuisvesting is zeker een pre, evenals 

enige leidinggevende ervaring.  

Vastgoedontwikkeling (van initiatieffase tot en met de realisatie), het vastgoed 

onderhoud en de aandacht voor verduurzaming staan voor jou centraal.  

Kenmerkende functiecompetenties zijn: visie, ondernemerschap, integraal werken, 

analytisch vermogen, inspireren en verbinden. Jouw talent voor mensen weet je goed te 

combineren met een zakelijke resultaatgerichtheid.  

Kortom een enthousiaste leidinggevende, die zijn of haar rol pakt in het management 

team, beleidsmatig sterk is met visie op het ontwikkelen en beheren van onze 

vastgoedportefeuille en oog heeft voor de juiste inzet daarvan voor onze strategische 

doelstellingen.   

 

Wij bieden 

Wij bieden een brede en uitdagende functie bij een moderne lokale woningcorporatie. Het 

salaris is uitstekend én volgens de CAO voor woningcorporaties, schaal M (maximaal  

€ 7.000,- bruto per maand). 



Het betreft in eerste instantie een overeenkomst voor 1 jaar en bij wederzijdse klik wordt 

het contract voor onbepaalde tijd. Je krijgt uiteraard voldoende ruimte voor verdere 

ontwikkeling en studie. 

 

Je reactie  

Bij vragen over de functie kun je bellen met Marieta Peek (directeur-bestuurder) via 

telefoonnummer 0341 - 357405. Je reactie, in de vorm van motivatie en cv, is welkom 

bij ons via Guido Dekker, onze externe personeelsadviseur, via mail 

g.dekker@mensenwerk-advies.nl. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 31 mei 2021. 

 

De sollicitatieprocedure 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes, een referentiecheck en 

mogelijk een assessment. Een VOG kun je ons overhandigen bij aanstelling. De eerste 

gesprekken vinden plaats op woensdag 9 juni. De tweede gesprekken op dinsdag 15 juni. 
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