
 
 

WVH is met 2.000 woningen dé sociale huisvester 

van Hoek van Holland. De 18 vaste medewerkers  

- verdeeld over de afdelingen Wonen, Vastgoed, 

Financiën en Algemene Zaken – hebben hart voor 

de Hoekse samenleving. We zorgen voor goede, 

eenvoudige en betaalbare woningen. En we zetten 

ons samen met onze partners in voor een fijne 

woonomgeving. Meer informatie over WVH is te 

vinden op www.wvhwonen.nl.  

 

 

 

 
 

Gewoon goed wonen! 
 

 

 

 

 

 

Voor de komende jaren heeft WVH een uitdagende opgave qua renovatie en verduurzaming. We ontwikkelen ons 

stapsgewijs naar een regiecorporatie en werken dus veel samen met partners en collega-corporaties. De afdeling 

Vastgoed bestaat uit 5 medewerkers: een manager Vastgoed, een projectmanager, een contract manager, een technisch 

opzichter en een medewerker Bedrijfsbureau. 

Voor de flinke vastgoedopgave die wij hebben zoeken wij een: 

 

Ervaren medewerker Bedrijfsbureau 

minimaal 24 uur, maximaal 36 uur 

 

Wij zoeken 

De medewerker Bedrijfsbureau bereidt het planmatig en service/contractonderhoud voor en werkt ook mee aan de 

onderhoudsbegroting. Je zorgt daarnaast voor heldere managementrapportages inzake onderhoud breed. Ook zorg jij 

ervoor dat de vastgoedadministratie (zoals woningcartotheek, bouwtekeningen, vastgoeddocumenten) en het 

contractbeheer op orde is en de conditiemetingen uitgevoerd worden. Je werkt goed samen met collega’s binnen en buiten 

de afdeling. Wij zoeken een collega met een bouwkundige achtergrond en een ruim MBO-4 werk- en denkniveau met 

uitstekende administratieve en digitale vaardigheden. Ervaring bij een woningcorporatie in een vergelijkbare functie is een 

sterke pré.  

 

Wij bieden 

Jij komt te werken een klein informeel team met veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief, waar samenwerking het 

sleutelwoord is. Het salaris is afhankelijk van je ervaring. We bieden ook prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals: de 

arbeidstijden en het aantal uren bepaal je samen met ons. Daarnaast is thuis werken mogelijk, ook ná deze Coronacrisis. 

Je krijgt eerst een jaarcontract, met de bedoeling dit om te zetten in een vast dienstverband.  

 
Solliciteren? 

Wij kijken uit naar je reactie! Reageer wel uiterlijk maandag 8 maart. De procedure wordt begeleid door onze externe 

personeelsadviseur, Guido Dekker. Stuur je reactie naar g.dekker@mensenwerk-advies.nl. Je krijgt binnen een werkdag 

een bevestiging per mail. Daarin staat de verdere sollicitatieprocedure. Neem voor meer informatie over de functie contact 

op met de manager Vastgoed, Eric Schopman. Dat kan via 0174-38 99 40, of stuur een e-mail naar 

e.schopman@wvhwonen.nl. De eerste gesprekken zijn gepland op vrijdag 19 maart 2021 

 

http://www.wvhwonen.nl/
mailto:g.dekker@mensenwerk-advies.nl

