Ben jij goed in het vertalen van externe ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen?
Kun jij goed adviseren?
Krijg jij de organisatie mee bij de ontwikkeling en implementatie van beleid?
En wil je werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis?
Dan zoeken wij jou!

Beleidsadviseur wonen
Kwaliteitsgericht, omgevingsbewust, analytisch

Als beleidsadviseur ben je zowel beleidsmatig als uitvoerend actief. Je voert marktonderzoek uit en
adviseert onze organisatie op het brede aandachtsgebied van wonen. Naast het ontwikkelen van
beleid heb je aandacht voor het implementeren, evalueren en actualiseren van beleid. Je voert de
regie bij periodieke visitaties en andere projecten. Je levert een bijdrage aan de jaarlijkse cyclus van
de prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie op de specifieke thema’s sociaal en
leefbaarheid. Als beleidsmedewerker overleg je veel met in- en externe partijen, waarna je de inhoud
vertaalt naar de interne organisatie. Je bewaakt de verbinding en bent verantwoordelijk voor de
samenhang tussen de verschillende beleidsonderdelen. Je krijgt collega’s en huurders mee in het
leveren van ideeën voor nieuw beleid en het uitvoeren van vastgesteld beleid. Je maakt onderdeel
uit van het team wonen en legt verantwoording af aan de manager wonen.
Wij zijn een solide buurtcorporatie met zo’n 8.000 verhuureenheden in de stad Groningen
Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Betaalbaarheid en
kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij met ruim 80 betrokken medewerkers. Wij zijn een
ambitieuze corporatie. Verduurzaming van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een
uitstekende dienstverlening zijn onze belangrijkste doelstellingen. De stad Groningen een beetje
beter maken. Met name voor onze doelgroepen. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen
met huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporaties en de gemeente.
Wij zoeken een beleidsadviseur wonen met het volgende profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent een kwaliteitsgerichte adviseur met organisatiesensitiviteit en overtuigingskracht
Je hebt ervaring met strategische en tactische beleidsontwikkeling
Je hebt ervaring met het opstellen van beleidsdocumenten
Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving
Je hebt ervaring met projectmanagement
Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau

Naast enthousiaste collega’s en een prettige en informele werksfeer biedt De Huismeesters je een
functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Wij bieden je een functie
voor 32 uur per week voor de duur van een jaar. Als het van twee kanten bevalt, zetten we dit na een
jaar om in een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten, schaal
J. Het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.680 en € 4.971, op basis van 36 uur. Dit is afhankelijk van de
mate waarin het profiel en jij op elkaar passen.
Meer informatie over De Huismeesters vind je op www.dehuismeesters.nl

Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Annette Bolt, manager Wonen, 06 31 91 30 18.
Wil je solliciteren?
Mail dan vóór maandag 23 november a.s. je CV en motivatiebrief naar
solliciteren@dehuismeesters.nl. En houd in je agenda alvast rekening met een eventueel
sollicitatiegesprek op woensdag 25 november.
Een persoonlijkheidstest kan deel uit maken van de procedure.

