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Wat ga je doen? 
▪ Contractbeheer, aanbestedingen, bestekken schrijven, calculaties, controle tekenwerk,  

opvragen offertes. 

▪ Opdrachtverstrekking voor woningrenovaties of woningaanpassingen Wmo, bewaking  

begroting en voortgang, nacalculaties, beheren van technische projectadministratie.  

▪ Jaarlijkse onderhoudsbegrotingen en -planningen.  

▪ Coördineren van buitenwerkzaamheden, overleggen en ondersteunen ten aanzien van  

ZAV- en WMO-aanvragen.  

▪ Coördineren en adviseren inzake Arbowetgeving, RI&E en bouwprocesbesluiten. 
 

Wat heb je nodig? 
▪ MTS/HTS of MBO/HBO bouwkunde of vergelijkbaar, ervaring bij een woningcorporatie is een pre. 

▪ Recente kennis van Arbowetgeving, bouwprocesbesluiten en Uniforme Administratieve 

Voorwaarden. 

▪ Ervaring in de rol van opzichter of met regisserend opdrachtgeverschap is een pre.  

▪ Je gaat werken met de programma’s X-Bis en IBIS-MAIN, maar affiniteit met andere 

bouwkundige informatieprogramma’s is wat ons betreft prima. We werken je graag in.  

 

Wat bieden we jou? 
▪ Afhankelijk van je ervaring en leeftijd bieden we een salarisindicatie tussen € 2.934 en € 3.979 

bruto per maand, conform de cao Woondiensten. 

▪ Je start met een jaarcontract voor 36 uur met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Solliciteren? 
Graag ontvangen wij je sollicitatie uiterlijk op 21 november 2021. Je kunt je motivatiebrief en CV mailen 

naar cr@welwonen.nu. Wil je meer informatie? Bel gerust met Gerard Bergenhenegouwen, hoofd 

Technische Zaken, telefoonnummer 0228 - 350 500. Voor meer informatie over onze organisatie kun je 

een kijkje nemen op onze website www.welwonen.nu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 

dinsdag 23 november 2021. 

 
 
Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of 
arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom! 

 

Ons Welwonen-team werkt er hard aan om 

inwoners van Enkhuizen prettig te laten wonen 

en leven.  

 

De medewerkers van de woningcorporatie 

zorgen ervoor dat mensen met een kleine(re) 

portemonnee een goede woning kunnen huren 

en dat deze goed wordt onderhouden. De 

welzijnswerkers dragen eraan bij dat inwoners 

kunnen meedoen aan de samenleving.  

 

De combinatie wonen en welzijn is bijzonder en 

daar zijn we trots op.  
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