
 

Medewerker Vastgoedmanagement  

(specialisatie zorgvastgoed) 

 

24 - 32 uur per week, standplaats Rijen  

Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee 

zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.  

We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met 

een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 90 enthousiaste collega’s. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. 

Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en 

de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. 

We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en 

leefbare wijken. 

Toekomstgericht  

Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen. Doen zij wat ze moeten 

doen, en doen ze dat op de goede manier? Leystromen maakt dan ook al enige tijd een 

veranderingsproces door. Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met 

belanghouders werken wij aan onze maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht 

Leystromen. Dat betekent ook dat we op een andere manier werken: effectief, efficiënt en 

eenvoudig, zodat er meer financiële middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke 

doeleinden. Wij werken in multidisciplinaire zelfsturende teams. De verantwoordelijkheid ligt 

laag in de organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, verbinden en ondernemen. Wij 

hechten een groot belang aan communicatie en samenwerking.  

Team Vastgoed Management 

Het team Vastgoed Management bestaat uit 3 medewerkers en maakt deel uit van het 

hoofdproces Beheer. Tot dit hoofdproces behoren naast het team Vastgoed Management 

ook de teams Verhuur, Dagelijks Onderhoud, Planmatig Onderhoud, Verduurzaming en 

Bedrijfsbureau. 

Wat ga je doen? 

Bij deze veelzijdige functie hoort een ruim takenpakket. Je bent adviseur op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed en bent verantwoordelijk voor het contractbeheer van de MOG 

portefeuille. Je bent de spin in het web en treedt op als accountmanager tussen intern en 

extern betrokken partijen. De MOG portefeuille groeit. Je hebt daarom ook een rol binnen 

nieuwbouwprojecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de huurbeleid voor NDAEB 

huurwoningen en voor het accountmanagement binnen deze complexen.  



Je initieert vernieuwende beheerconcepten en stelt adviezen op. Je stelt verbeterplannen op 

en levert een bijdrage aan het opstellen van de portefeuillestrategie. Je voert 

prijsonderhandelingen en stelt huurcontracten op voor MOG. Tot slot draag je in algemeen 

zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het optimaliseren van integrale 

processen. Je vervangt en ondersteunt collega’s en signaleert verbeterpunten. 

De perfecte collega 

Natuurlijk zijn wij op zoek naar de perfecte collega. We verwachten daarom een CV waaruit 

blijkt dat je een professional bent die samen met anderen een goed product kan afleveren, 

waarbij je zorgvuldig en nauwkeurig te werk gaat. Je beschikt over de vaardigheden om op 

een constructieve wijze intensief samen te werken met samenwerkingspartners, met 

collega’s binnen het eigen team en andere teams in onze organisatie.  

 

Wat verwachten wij van je? 

 HBO, richting vastgoedmanagement  

 Samenwerken, proactief, professioneel 

 Ondernemerschap, onderhandelen, netwerken 

 Specifieke kennis en ervaring van beheer van maatschappelijk onroerend goed 
(zorgvastgoed en school gebouwen) en verhuur NDAEB, de vastgoedmarkt en 
marktpositionering en de gerelateerde wet- en regelgeving 

Het uitdragen van onze kernwaarden ‘Verbindend en Ondernemend ’ is onlosmakelijk 
verbonden met de functie. 

Je werkplek is in Rijen. Je wordt ingeschaald volgens de CAO Woondiensten in schaal J 

(€3.486 - €4.709). 

Meer weten?  

Stel je vragen gerust aan: 

 Elisabeth Hoekstra of Eveline Kienhuis, HRM Adviseur: 088 031 33 00 

Solliciteren en reactietermijn  

Herken jij je in dit profiel? En ben je op zoek naar een organisatie waarin SAMENWERKEN 

met hoofdletters geschreven wordt? Stuur dan uiterlijk maandag 22 april een reactie naar 

vacature@leystromen.nl. Een Belbin teamrollentest kan onderdeel uitmaken van de 

selectieprocedure.   

 

Procedure 

 De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 3 mei.  

 De tweede gesprekken vinden plaats op dinsdag 14 mei. 
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