
 
 

Wil jij werken aan betaalbaar wonen binnen een functie waar geen dag hetzelfde is? Waar je samen 

met collega’s werkt aan het verduurzamen en onderhouden van onze woningen? Word jij blij van 

begeleiding bij het plaatsen van PV-panelen of als woningen weer strak in de lak staan? Van 

huurders die een nieuwe keuken komen uitzoeken of van het ondersteunen van je collega’s bij 

technische zaken? Dan zoeken wij jou! 

 

Als medewerker Vastgoedbeheer houd je je met een team van 3 andere collega’s zo efficiënt 

mogelijk bezig met de planmatige onderhoudswerkzaamheden van Woningstichting Barneveld.  

• Je zorgt voor juiste cijfers en informatie waarop onderhouds- en renovatiebeleid kan worden 

gebaseerd. Je vindt het leuk om verbetervoorstellen aan te dragen. 

• Je adviseert de afdeling Wonen over technische zaken en daarnaast ondersteun je de 

projectleiders van nieuwbouw, ontwikkeling en verduurzaming.  

• Je voert technisch-administratieve werkzaamheden uit en levert een bijdrage aan het 

voorbereiden en het houden van toezicht op planmatig en preventief onderhoud.  

• Om tot een taakstellende begroting te komen én om een technisch goede staat van onze 
woningen te behouden, actualiseer je de meerjarenplanning en -begroting. 

  

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding bijvoorbeeld richting bouwkunde en hebt 

enkele jaren werkervaring.  

• Je beschikt over een klantgerichte instelling en werkt zeer nauwkeurig.  

• Je bent goed in staat om zowel zelfstandig als in een team te functioneren.  

• Je bent kostenbewust, flexibel en klantgericht.  

• Je straalt enthousiasme uit en kunt goed schakelen tussen diverse belangen. Voor jou is 

afspraak ook echt afspraak.  

• Administratieve taken voer je vlot en accuraat uit en je bent goed in staat om het overzicht te 

behouden. 



• Je hebt ervaring met verschillende softwarepakketten of bent in staat om je deze snel eigen 

te maken. Ervaring met de woningcartotheek en vastgoeddata, Excel, onderhouds- 

planningssoftware (zoals IBIS-MAIN) en tekenprogramma’s, zoals Arkey of AutoCAD is een 

pré. 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B.  

 
 

 

• Je gaat aan de slag bij een maatschappelijk betrokken organisatie in een aantrekkelijke 

woon- en werkregio met een hoge ambitie.  

• Je gaat deel uit maken van het team bedrijfsbureau en bouwt verder mee aan dit team, 

waarbij je veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt.  

• Je ontvangt een salaris tussen € 3.022,- en € 3.700,- bruto per maand, afhankelijk van je 

relevante kennis en ervaring. Inschaling is in schaal G van de CAO Woondiensten.  

• Een 36-urige werkweek, maar 32 uur per week is voor ons ook bespreekbaar. Een goede 

werk-privébalans vinden wij belangrijk, in overleg kan je je werktijden flexibel indelen. 

• We bieden de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken. 

• Opleidingen en cursussen die gerelateerd zijn aan je functie, vergoeden wij in zowel geld als 

tijd. 

• Je ontvangt jaarlijks een individueel loopbaanbudget van € 900,- (o.b.v. een fulltime 

dienstverband, anders naar rato). Dit budget mag je vrij besteden aan je persoonlijke of 

professionele ontwikkeling. 

• Een goed pensioen is geregeld via Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 

(SPW). 

• Je krijgt een laptop en mobiele telefoon tot je beschikking. 

 

Woningstichting Barneveld is een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor 

betaalbaar wonen en leefbaarheid. Met ruim 4.000 huurwoningen en plekken voor wonen met zorg 

bieden wij een thuis aan zo’n 10.000 mensen. Ons werkgebied is de gemeente Barneveld, onderdeel 

van de regio Foodvalley. Een aantrekkelijke woon- en werkregio met ambitie én ruimte voor groei. 

Met 50 medewerkers werken wij met passie samen, voor onze huidige en toekomstige huurders met 

een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan 

de lokale samenleving. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het succes van onze organisatie 

bepaald wordt door goede onderlinge samenwerking, door het nemen van verantwoordelijkheid en 

door het tonen van leiderschap. Waarbij Betrouwbaar zijn, Betrokken werken en Bewust keuzes 

maken, belangrijke waarden zijn die ons gedrag sturen. 

 

Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur dan voor 23 september 2022 je motivatie en cv per 

email naar info@wstg-barneveld.nl. Wil je meer weten over de functie-inhoud? Neem dan contact op 

met Gert Hoogebeen, teamleider Vastgoedbeheer via telefoonnummer (0342) 427 565. Een 

assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
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