
 

 

 

 

 

 

Wil jij werk dat er echt toe doet? Wonen is een eerste levensbehoefte. Het is de veilige basis van 

waaruit je je leven kunt opbouwen. Zonder ons zouden veel mensen geen (betaalbare) woning 

hebben. Ons werk gaat gepaard met een aantal grote uitdagingen. Hoe komen we uit de wooncrisis? 

Hoe gaan we de woningen verduurzamen? Wat betekent dit voor het onderhoud aan de woningen? 

Hoe zorgen we voor huisvesting van kwetsbare mensen?  

 

Voor de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een: 

 

Vastgoedcontroller (32- 36 uur per week) 
De vastgoedcontroller is de rechterhand van de manager Vastgoed. Hij/zij signaleert (op basis van de 

projectadministratie voor nieuwbouw, planmatig onderhoud, renovaties, contractueel onderhoud, 

klantgestuurd onderhoud, mutatieonderhoud en klachtonderhoud) afwijkingen op budget, planning, 

risico’s en procedures en rapporteert over de voortgang. 

 

De functie: 

➢ Adviseren van de manager Vastgoed op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied in afstemming met 
de afdeling Financiën en Bedrijfsvoering (F&B) 

➢ Het maken van analyses van de bedrijfsprocessen, het zorgdragen voor verbeterprojecten, het 
begeleiden van de jaarlijkse financiële planning. 

➢ Levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering van de projectleiders. 
➢ Levert gevraagd- en ongevraagd advies aan de manager Vastgoed, projectleiders en teamleider 

Onderhoud. 
➢ Bewaakt het proces van totstandkoming van- en beoordeling van de kwaliteit van de jaar- en 

meerjarenonderhoudsbegroting van de afdeling Vastgoed. 
➢ Is verantwoordelijk is voor procescontroles op basis van een intern controle werkprogramma. 
➢ Beoordelen van de vastgestelde risico’s en beheersingsmaatregelen op juistheid en volledigheid. 
➢ Bewaakt de kwaliteit en werking van risicobeheersingsmaatregelen in projecten. 
➢ Controleren van beslisdocumenten bij projectontwikkeling, van nacalculaties van opgeleverde 

projecten. 
➢ Controle op een juiste overdracht van opgeleverde projecten naar de afdeling onderhoud (zoals 

verwerking woningcartotheek, MJOB, onderhoudscontracten etc.). 
➢ Adviseert op tactisch en strategisch niveau op voorkomende gebieden binnen het eigen 

vakgebied en treedt op als sparringpartner voor het MT. 
 

 

We vragen: 

• Kennis op gebied van vastgoed (administratie), strategisch voorraadbeleid, technisch beheer, 

inkoop en/of aanbestedingen en control. 

• Kennis van relevante automatiseringspakketten 

• Meerdere jaren relevante werkervaring  

• HBO werk en denkniveau. 

 

Wij bieden: 

Een functie met veel zelfstandigheid en volop opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf te 

ontwikkelen. Het salaris is conform de CAO Woondiensten schaal J  (max €  5083 bij 36 uur). We 

bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.  

 

 



Woonforte is de grootste woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 

woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam en circa 115 

medewerkers.  

 

Oog voor mensen, hart voor wonen: dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning 

die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte woningen voor mensen met een laag 

inkomen. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.  

 
Informatie en sollicitatie 

Meer details over onze organisatie en deze functie vind je op www.woonforte.nl. Voor vragen kun je 

contact opnemen met Erwin van Rijnberk, manager Vastgoed, op tel. 06-226 64 266. We ontvangen 

jouw sollicitatie graag vóór 10 december a.s. t.a.v. Sylvia Raben of per mail naar 

sollicitatie@woonforte.nl. De eerste gesprekken worden gepland in week 50 en 51. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 

 

 

http://www.woonforte.nl/
mailto:sollicitatie@woonforte.nl

