
Samen werken aan

6.250
woningen in Twente 

10.000+
trotse huurders

88
enthousiaste collega’s

Vacature HBO-stagiair(e) Vastgoed 
Fulltime (36 uur) | HBO | No-Nonsense | Leergierig | Sociaal

Wij zijn Beter Wonen
Beter Wonen is een corporatie 
die zich sterk betrokken voelt bij 
de samenleving in Almelo en 
omgeving. Beter Wonen beheert 
en verhuurt zo'n 6.250 woningen 
en staat voor kwaliteit in product 
en dienstverlening.  

We werken aan prettig wonen én 
een goed leefklimaat voor onze 
huurders. Dit doen wij vanuit 
onze kernwaarden: wij zijn 
betrokken, betrouwbaar, dichtbij, 
doortastend en realistisch. 

Onze missie is dat huurders met 
trots wonen in onze woningen. 

Vastgoed: een dynamische afdeling waar van alles gebeurt
De afdeling Vastgoed (her)ontwikkelt, renoveert, verduurzaamt, onderhoudt en beheert al het vastgoed van 

Beter Wonen. De afdeling bestaat uit projectleiders, het team Vastgoedbeheer, de opzichters en het team 

Onderhoudsservice (ruim 25 medewerkers). Wij vinden het belangrijk om jong talent kennis te laten maken 
met onze uitdagingen! Daarom verwelkomen wij graag binnenkort een HBO-stagiair(e) Vastgoed. 

Als stagiair(e) Vastgoed is geen dag hetzelfde
Als stagiair(e) mag je meekijken en meedraaien in de volle breedte van onze afdeling. Zo maak je kennis met 

het werken aan een meerjaren onderhouds begroting (MJOB) en zie je wat het werk van onze opzichters 

inhoudt. Je stageplek vindt overwegend plaats binnen het projectbureau. Daar werken onze projectleiders 

die financieel, organisatorisch, kwalitatief en contractueel verantwoordelijk zijn voor verschillende projecten. 
Zij leiden bouwprojecten vanaf het haalbaarheidsbesluit tot en met de eindoplevering en nazorg. 

Als stagiair(e) word je betrokken bij verschillende projecten, denk aan zowel nieuwbouw-, verduurzamings- 
als (planmatige) onderhoudsprojecten. Je mag meekijken, voorbereiden en meedraaien. 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van Beter Wonen, dan zie je waar je mee aan de slag gaat!

Wie past er bij ons?

•  Een 2e, 3e of 4e jaars HBO-student bouwkunde of bouwtechnische bedrijfskunde, die op zoek is naar een
 uitdagende meewerkstage;

•  Je bent een student die graag kennis wil maken met het werk in een woningcorporatie, maar ons ook wil
 verrassen met eigen inbreng;

•  Je bent het type student: no-nonsense, leergierig en sociaal.

Maar dan kun je ook hierop rekenen

•  Een stage in een dynamische sector, een leuke organisatie en een gezellige afdeling;

•  Een passende stagevergoeding;

•  Veel nieuwe leerervaringen!

Is dit echt iets voor jou?
Neem dan contact op met Sten Hartman, projectleider Vastgoed (tel.nr 
06-20634060) of Mirande Rouweler, adviseur P&O (tel.nr 06-21174806). Een
motivatiemail met CV sturen mag ook naar personeelszaken@beterwonen.nl
We nemen dan snel contact met je op.
Beter Wonen neemt veiligheid en goed gedrag serieus. We vragen nieuwe
medewerkers daarom om een VOG.




