
 

 

Dit is Elkien 
Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan alleen een huis. Elkien streeft ernaar dé 
thuiscorporatie te zijn. We willen dat onze klant tevreden is over de woning, de dienstverlening en de 
woonomgeving. Daarom staat bij alles wat we doen en laten bij Elkien de klant centraal. Thuis voelen en thuis 
geven. Daar draait het om. Elkien biedt een thuis aan ongeveer 20.000 huishoudens in de gemeenten 
Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Opsterland en in een aantal kleine kernen. 

Afdeling Vastgoedsturing zoekt een nieuwe collega 
Deze afdeling draagt bij aan een thuis voor alle bewoners. Dat betekent onder andere een betaalbaar huis op 
de juiste plek. Een huis dat past bij de woonwensen en van goede kwaliteit is. Voor de huidige én toekomstige 
bewoners. 
De afdeling Vastgoedsturing stelt hier een wensportefeuille voor op en vertaalt deze wensen naar concrete 
plannen. De afdeling bestaat uit drie assetmanagers, twee portefeuillemanagers, twee analisten, een 
projectontwikkelaar en een adviseur verkoop. Zij staan onder leiding van de manager Vastgoedsturing.  

Wil jij meehelpen het verschil te maken?  Reageer dan op de vacature van: 

Assetmanager (36 uur per week) 
Wat ga jij doen? 

• Je bent de schakel tussen het Portefeuillemanagement 
en de afdeling Klant & Wonen en Vastgoed Realisatie & 
Onderhoud.  

• Je vertaalt de lange termijn portefeuillestrategie naar 
maatregelen voor de middellange termijn, zoals 
woningverbetering of nieuwbouw, verkopen of door 
blijven verhuren.  

• Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van het 
financieel en maatschappelijk rendement op de 
(deel)portefeuille en je stuurt op de optimale 
waardeontwikkeling. 

• Je stelt (des)investeringsvoorstellen op voor projecten in 
de haalbaarheid -en initiatieffase. 

• Je evalueert het complexbeleid en de complexanalyse 
op onder andere strategie, marktpotentie, leefbaarheid, 
verhuurbaarheid, technische staat, E-label en financieel 
rendement. 

• Je hebt een actieve rol bij het opstellen van facetbeleid, 
zoals verkoop, woonlasten- en kwaliteitsbeleid 

• Je hebt extern contact met taxateurs, ontwikkelaars, 
beleggers, corporaties en maatschappelijke instellingen.  

• Je werkt volgens de principes van de beleidsachtbaan 
en doet verbetervoorstellen 

 

Wie ben jij? 

Jij…  

• Hebt HBO+ werk- en denkniveau  
• Kan het optimale vastgoedscenario vaststellen en deze vertalen naar een goede opdracht voor de 

afdeling vastgoed realisatie 
• Hebt relevante vastgoedkennis en ervaring  
• Hebt een overall view en kunt puzzels leggen  
• Hebt inzicht in vastgoed rekenen  
• Kan keuzes maken en jouw omgeving hierin meenemen  
• Bent een tactische denker  
• Bent analytisch  
• Verbindt zowel intern als extern  



Wat bieden we jou? 

• Betekenisvol werk; iedereen verdient immers een (t)huis en jij draagt daar aan bij
• Een mooie plek in een ambitieus team
• Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
• Bruto maandsalaris van minimaal € 4.265 ,- en maximaal € 5.765,- (schaal K CAO Woondiensten bij een

volledige werkweek van 36 uur) afhankelijk van opleiding en ervaring

Meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Ellen Stevens – van Schaik, Manager Vastgoedsturing, via het volgende 
telefoonnummer: 06 21 26 27 73. Zij vertelt jou graag meer over de afdeling en functie!  

Is dit jouw volgende baan? 

Dan horen we graag van jou! Je kan reageren tot en met 7 oktober. Stuur je motivatie en CV naar 
vacatures@elkien.nl 

De sollicitatiegesprekken vinden in principe plaats op woensdag 12 oktober 2022 
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