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Voor een van de grotere woningcorporaties in Zuid-Holland  zoeken wij een  
 
 STRATEGISCH BELEIDSADVISEUR FINANCISTRATEGISCH BELEIDSADVISEUR FINANCISTRATEGISCH BELEIDSADVISEUR FINANCISTRATEGISCH BELEIDSADVISEUR FINANCIËËËËNNNN (36 uur) (36 uur) (36 uur) (36 uur)    
            vacaturenummer 0811vacaturenummer 0811vacaturenummer 0811vacaturenummer 0811    
De afdeling Strategie is een onderdeel van de Directie Vastgoed en houdt zich bezig 
met het ontwikkelen van vastgoedbeleid en de ontwikkeling van wijk- en woonvisies.  
 
Functieprofiel 

- Ontwikkelen en analyseren van strategieën voor het financieel 
vastgoedbeleid 

- Doen van voorstellen t.a.v. financiële randvoorwaarden, 
waarderingsgrondslagen en meerjarenramingen 

- Adviseren van management en directie t.a.v. het vastgoedbeleid 
- Maken van gebiedsexploitatieberekeningen 
- Bijhouden van wet- en regelgeving op de vastgoed en ontwikkelmarkt  
- Opzetten van een waardemanagementsysteem en een rendementssysteem 
- Doorrekenen van het strategisch voorraadbeheer 
- Betrokken bij het doorrekeningen van vastgoedscenario’s 
- Uitvoeren van vastgoedbenchmarks 
- (Mede) ontwikkelen van het vastgoed gerelateerde financieringsbeleid 

 
Profiel van de geschikte kandidaat 

- Minimaal een afgeronde studie op hbo-niveau (bijvoorbeeld economie of 
bedrijfseconomie) 

- Kennis van Vastgoed , strategieontwikkeling en financiering van vastgoed 
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
- Sterk in advisering op strategisch niveau 
- Commerciële mind-set en maatschappelijk betrokken 
- Accuraat, pro-actief en analytisch zijn kernwoorden 

 

Het salaris ligt tussen € 3.872 en € 5.095  (schaal L) afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. 

 

Reageren?Reageren?Reageren?Reageren?    
Stuur je reactie en actuele c.v. met korte motivatie naar info@assele.nl t.a.v. 
mevrouw M. Asselé o.v.v. het desbetreffende vacaturenummer. 
 
Ken je iemand in je netwerk?  
Neem ook dan contact op of stuur deze vacature door!   
Bij een succesvolle bemiddeling ontvang je een leuke attentie!    
 
Wil je geen vacaturenieuws meer ontvangen? Stuur dan een mailbericht naar 
info@assele.nl o.v.v. uitschrijven vacaturenieuws. 
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