
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ben jij die technisch woningbeheerder met hart voor onze huurders én onze woningen? 

 
Dan zoeken wij jou! 

 
 

Doel van de functie   

Als technisch woningbeheerder ben je (mede) verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van het 

planmatig onderhoud. Je hebt kennis van en draagt bij aan het vastgoed onderhoudsbeleid en de 

onderhoudsbegroting. Je pakt complexe onderhoudszaken op die voortkomen uit reparatieverzoeken. Tevens 

functioneer je als projectleider van onderhouds- en soms ook verduurzamingsprojecten. 

 

 

De afdeling  

Binnen Openbaar Belang werken ongeveer 30 personen, waarvan 7 binnen de afdeling Vastgoed. Vanuit de 

afdeling worden alle vastgoedzaken die spelen voor onze ruim 2800 woningen opgepakt en/of 

gecoördineerd. Binnen de afdeling is er ruimte voor 2 Technisch Woningbeheerders. De beide 

functionarissen verdelen het werk. Wel duidelijk is dat de aansturing van RGS (Resultaatgerichte 

Samenwerking in Vastgoedonderhoud) en de onderhoudsbegroting binnen deze nieuwe functie vallen.  

 

 

Je taken   

- Je verzorgt de voorbereiding, opdrachtverstrekking (binnen procuratie), realisatie van het planmatig 

onderhoud en bent contactpersoon voor onze RGS-partners.  

o RGS: Openbaar Belang heeft de keuze gemaakt het onderhoud van de woningen te 

organiseren samen met 2 marktpartijen/partners in een langjarige samenwerking.  

- Vanuit deze functie ben je onderhandelingsvaardig en vanzelfsprekend continue in gesprek met 

partners over gewenste kwaliteit, bewonerstevredenheid alsook dat je sparringpartner bent voor de 

technische gekozen oplossing. 

- Je bent de spil als het gaat om de onderhoudsbegroting. Samen met de RGS-partners zorg je voor de 

meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).  

- Je zorgt ervoor dat het onderhoud ten aanzien van tijd (planning), geld (budget), kwaliteit 

(conditiemeting) worden bewaakt en uitgevoerd.  

- Je adviseert de collega’s van projectontwikkeling ten aanzien van het programma van eisen voor 

nieuwbouw en renovatie/ herstructureringsprojecten. 

- Complexe vragen van onze huurders handel je zelfstandig af en/of je bent sparringpartner voor onze 

buurtbeheerders.  

- Je draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de kernwaarden.  

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

 

Het gaat dus om een brede functie waarin vele facetten van het vastgoedonderhoud samenkomen. Binnen 

Openbaar Belang hebben we persoonlijke aandacht voor onze huurders, oog voor elkaar en focus op samen. 

Dit samen maakt de functie leuk en uitdagend. We gaan uit van een full-time functie, maar 32 uur per week 

is ook bespreekbaar.  

  

Woningbeheerder - 36 uur 

 



 

 

 

 

 

Je kwaliteiten   

Je hebt een mbo+ werk– en denkniveau.   

Kennis en ervaring op het gebied van:    

-  bouwkunde en specifiek bouwkundig onderhoud   

-  vastgoedfinanciën 

-  wet- en regelgeving ten aanzien van asbest, installaties, duurzaamheid en contractmanagement  

Daarnaast zijn sociale en communicatieve vaardigheden voor jou een vanzelfsprekendheid. Je  

beschikt daarbij over empathie, natuurlijke overtuigingskracht en een goede mondelinge én schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid. Je bent een teamspeler, toont daarnaast ook eigen initiatief en je bent 

besluitvaardig.   

 

 

Ons aanbod   

Deze functie is volgens de cao Woondiensten gewaardeerd in schaal H. We starten met een  

jaarcontract. We zijn een compact team met korte lijnen en een organisatie die werk doet wat ertoe doet!   

 

 

Interesse?   

Je cv en motivatie ontvangen wij graag uiterlijk 22 oktober 2021. Je mag deze mailen naar Mariska 

Vakkert (directiesecretaresse), m.vakkert@openbaarbelang.nl. 

 

Voor meer informatie over deze functie kun je tijdens kantooruren (liefst in de ochtend) contact opnemen 

met Manager Vastgoed Erik van der Linden (06 15450791). Mailen kan ook: 

e.vanderlinden@openbaarbelang.nl  
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