
 
 

Maasvallei is een vooruitstrevende middelgrote woningcorporatie in Maastricht. Wij bieden goede 

en betaalbare huisvesting, met name in het sociale verhuursegment. Maasvallei onderscheidt zich 

door een proactieve houding, initiatief en groot handelend vermogen. Medewerkers krijgen bij 

Maasvallei veel verantwoordelijkheid.  

Fijn wonen begint met een goede en veilige woning. Om dit te kunnen realiseren en beheren is het 

belangrijk dat we alle gegevens van onze woningen inzichtelijk hebben. Dat we op deze 

vastgoeddata kunnen bouwen en vertrouwen. Om de volgende stap te zetten in het optimaliseren 

van onderhoud, contractbeheer, technologische innovaties en ketenregie zijn wij op zoek naar een: 

Specialist Onderhoud en Contracten m/v - 36 uur p.w. 

 

In deze functie komt de technische en financiële informatie van ons vastgoed bij elkaar. Je werkt 

samen met een collega ‘procesgeneralist bedrijfsbureau’ aan het inzichtelijk en raadpleegbaar 

maken en houden van die informatie die nodig is om ons bezit optimaal te kunnen onderhouden. Je 

legt deze gegevens vast, interpreteert, verbetert en vertaalt informatie die ons in staat stelt de juiste 

keuzes te maken ten aanzien van het onderhoud van onze woningen. Cijfers en systemen kennen 

voor jou geen geheimen en je beleeft er plezier aan je vast te bijten hierin. De vastgoedcartotheek is 

jouw domein. Jij voorziet je collega’s van de groep Vastgoed & Onderhoud van informatie in de 

vorm van rapportages die nodig zijn bij de uitvoer van projecten. Je levert een voorbereidende 

bijdrage aan de onderhoudsbegroting die de procesgeneralist opstelt. In de uitvoering ben jij 

betrokken bij de controle en juiste verwerking van de facturatie van contract-, mutatie- en niet-

planmatig onderhoud. In deze rol lever jij een actieve bijdrage aan de interne (kwartaal) rapportages 

en processquads. Je hebt veel interesse in technologische en procesmatige kansen en innovaties. Je 

vertaalt deze naar jouw werkveld en draagt zo bij aan procesoptimalisatie.  

 

Profiel:  

• Je bent accuraat. Je werkt nauwkeurig en streeft naar efficiëntie; 

• Servicegericht en flexibel; 

• Je kunt schakelen tussen de verschillende belangen van partijen zonder hierbij de 

doelstellingen van Maasvallei uit het oog te verliezen; 

• Je bent resultaatgericht en denkt in oplossingen; 

• Je bent innovatief en staat open voor vernieuwing; 

• Je staat stevig in je schoenen; 

• Je weet van aanpakken en bent daadkrachtig; 

• Je bent een enthousiaste en stevige teamspeler; 

• In staat om snel hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en hiernaar te handelen. 

 Functievereisten: 

• Beschikt over HBO denk- en werkvermogen; 

• Een afgeronde HBO opleiding; 

• Ervaring met en kennis van informatisering & automatisering. 

 

Competenties:  

• Verantwoordelijkheid; 

• Samenwerken; 

• Initiatief; 



 
• Vakgerichtheid; 

• Resultaatgerichtheid; 

• Prestatiemotivatie. 

 

De functie wordt vooralsnog gewaardeerd binnen de schalen F,G,H van de cao woondiensten. 

Maasvallei biedt daarnaast uitgebreide scholingsmogelijkheden en tevens de mogelijkheid om 

hybride te werken. 

 

Heb je interesse in deze functie kun je dit vóór 6 juni 2022 middels een motivatiebrief en met cv 

kenbaar maken bij Stefanie Borghstijn via s.borghstijn@maasvallei.nl. Een Online (social) screening 

en assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De eerste gesprekken vinden 

plaats op dinsdag 14 juni en de tweede gesprekken op dinsdag 21 juni. Heb je vragen over de 

inhoud neem dan contact op met Roger Velraad via 043-3683737 of r.velraad@maasvallei.nl. 
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