
 
 

Maasvallei is een woningcorporatie in Maastricht met ca. 4.800 verhuurobjecten 

in eigendom en beheer. Maasvallei biedt mensen met een bescheiden inkomen of 

in kwetsbare posities, goede en betaalbare huisvesting in aantrekkelijke 

woonmilieus. De omgeving waarbinnen wij werken is zeer dynamisch. Om onze 

ambities waar te kunnen blijven maken binnen de strikte kaders van de overheid 

zet Maasvallei in op sociaal innoveren en nieuwe samenwerkingsvormen. Dit 

doen wij met een proces gestuurde, platte organisatiestructuur gericht op de 

klant. Wij hebben een helder beeld van onze opgave waarbij wij continu alert zijn 

op de demografische ontwikkelingen in de regio en oog hebben voor de thema’s 

beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. 

Er is een vacature ontstaan voor : 

BELEIDSADVISEUR VASTGOED/PROJECTONTWIKKELAAR 

( 24-36 uren per week ) 

Werkzaamheden : 

Vastgoedbeleid: 

 Je ontwikkelt, in samenwerking, het Strategisch Vastgoedbeleid en draagt 

bij aan de doorvertaling daarvan in het assetmanagement en het 

duurzaamheidsbeleid van Maasvallei. 

 Je houdt de ontwikkelingen en trends in de markt en maatschappij bij en 

weet deze in te brengen in het beleid.  

 Je levert vanuit het strategisch vastgoedbeleid een bijdrage aan de squad 

Strategie en aan de werkgroep Vastgoed van de gemeente. 

Projectontwikkeling: 

 Je brengt wensen, behoeften en eisen ten behoeve van vastgoedprojecten 
in kaart. 

 Je doet haalbaarheidsonderzoeken voor projecten en je adviseert de 

bestuurder over het aangaan van de investeringen in nieuwbouw. 

 Je verzorgt de acquisitie van nieuwe projecten, onderhoudt contacten 

binnen je netwerk en onderhandelt over realisatieovereenkomsten. 

 Je vraagt subsidies en vergunningen aan. 

Algemeen: 

 Je deelt kennis met betrekking tot markt- en technologische 

ontwikkelingen met collega’s en werkt samen met relevante overheden, 

private partijen en collega’s. 

 Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur 



 
Competenties : 

 Verantwoordelijk 

 Initiatief 

 Samenwerken 

 Visie 

 Resultaatgerichtheid 

 Innoverend vermogen 

Opleidingsniveau : 

 HBO denk- en werkniveau, in een relevante richting, bijvoorbeeld 

bouwkunde 

Specifieke kennis/ervaring : 

 Affiniteit met duurzaamheid, innovatie en nieuwe concepten. 

 Ervaring in vastgoedontwikkeling (woningbouw). 

 Kennis van en visie op strategisch vastgoedbeleid. 

 Kennis en ervaring met projectmanagement. 

 Financieel inzicht en vastgoed rekenen. 

 Goed analytisch en creatief vermogen. 

 Sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden, zowel 

mondeling als schriftelijk. 

 Kennis en ervaring met strategisch onderhandelen. 

 Een flinke dosis lef en persoonlijke kracht. 

 Kennis van relevante digitale systemen.  

Wij bieden : 

 Een prettige, informele en dynamische werkomgeving. 

 Zelfstandig en verantwoordelijk werk in een enthousiast team. 

 Een goed salaris ( schalen I-J-K : € 3.057,-- tot € 5.034,--) en    

arbeidsvoorwaarden conform cao woondiensten. 

Reageren : 

Heb jij interesse in deze functie, neem dan contact op met Nadine Castermans 

via n.castermans@maasvallei.nl of T 043 368 37 37. Doe dit uiterlijk voor 17 

augustus 2018*. Een of meerdere tests/assessments, een referentiecheck en een 

scan op sociale media kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 

 

*De procedure en reactietermijn is langer dan gebruikelijk i.v.m. de zomervakantie. 


