
 

 

Tablis Wonen is een moderne woningcorporatie in Sliedrecht. Tablis Wonen verhuurt en 

beheert 4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molenlanden (Oud-Alblas, Wijngaar-

den, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan). We willen dat 

onze huurders plezierig wonen en een fijn en betaalbaar thuis hebben in een prettige 

woonomgeving. Ruim vijftig enthousiaste en betrokken medewerkers zetten zich hier 

dagelijks voor in. Tablis Wonen gewoon plezierig, helder en betrokken! 

 

Zuiderzeestraat 210  

Sliedrecht 

T (0184) 44 48 44  

E info@tabliswonen.nl   

www.tabliswonen.nl 

 

Voor onze afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een: 

 

Projectleider Vastgoedbeheer   
(36 uur per week)
 

Wil jij werken in een wereld waar het gaat om 

wonen? Een wereld die steeds verandert, waar 

huurders weten waar ze over praten, mee willen 

denken en vooral willen wonen in een goed on-

derhouden huurwoning.  

 

Wij zijn momenteel bezig om een slag te maken in 

het regisserend opdrachtgeverschap. Het vor-

mingsproces is nog in volle gang. 

  

Zie jij het als een uitdaging en heb je de kennis, 

vaardigheden en ideeën om het regisserend op-

drachtgeverschap bij onze organisatie verder uit 

te werken? Heb je zicht op de mogelijkheden die 

marktpartijen bieden op het gebied van planmatig 

onderhoud? Vind jij het leuk om procesmatig on-

derhoudsprojecten te benaderen? Solliciteer dan 

meteen want wij zijn op zoek naar jou.  

 

Wat zijn je werkzaamheden? 
Je bent verantwoordelijk voor en het realiseren 

van projecten rond planmatig onderhoud. 

 Je voert de regie op het uitvoeren van planmatig 

onderhoud;  

 je coördineert inspecties voor de meerjaren-

onderhoudsbegroting; 

 je organiseert de kwaliteitsbewaking van uitge-

voerde werkzaamheden; 

 je draagt bij aan de verdere professionalisering 

van het planmatig onderhoud; 

 je analyseert de kwaliteit van de processen, 

rapporteert hierover en komt met verbetervoor-

stellen. 

 

Wie ben jij? 
Je herkent jezelf in de volgende functie-eisen: 

 je hebt een HBO werk- en denkniveau: beschikt 

over bouwtechnische kennis; 

 je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van vastgoedbeheer, waaronder het 

regisserend opdrachtgeverschap; 

 je kunt invulling geven aan de kaders van de 

verschillende aspecten van vastgoedbeheer; 

 je bent communicatief vaardig: weet draagvlak 

te creëren zowel in- als extern; 

 je toont eigenaarschap voor je eigen werkzaam-

heden; 

 je bent besluitvaardig, analytisch en proactief; 

 je herkent jezelf in onze kernwaarden: plezier, 

helder en betrokken. 

 

Wat bieden wij jou? 
Een uitdagende en zelfstandige functie in een 

enthousiast team. Een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd. Bij goed functioneren wordt dit om-

gezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbe-

paalde tijd. Het salaris is conform de cao Woon-

diensten, schaal J en 8% vakantiegeld.  

 
Word jij onze nieuwe collega? 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? 

Neem dan contact op met Wim Panneman, ma-

nager Vastgoed (0184) 44 48 44 en stuur jouw 

motivatiebrief met CV naar:  

solliciteren@tabliswonen.nl.   

 

 

 


