Medewerker Strategie en Beleid
Functieomschrijving
Goed wonen? Dat zal jou een zorg zijn!
Ben jij een proactieve beleidsmedewerker die een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan de
uitdagingen van Haag Wonen in het algemeen en aan het thema Wonen & Zorg in het bijzonder?
De uitdagingen waar Haag Wonen voor staat zijn groot. De woningportefeuille van 21.700 woningen
moet voorbereidt worden op de CO2 neutrale samenleving van 2050. Hiernaast heeft Haag Wonen
de ambitie om haar portefeuille uit te bereiden om te voldoen aan de groeiende vraag. Tegelijkertijd
vergrijst Nederland, steeds meer ouderen worden geacht langer zelfstandig thuis te wonen, een
groeiende groep heeft moeite om rond te komen of kent gevoelens van eenzaamheid.

Profiel
Wie zoeken we en wat ga je doen? Haag Wonen zoekt een beleidsmedewerker met een brede
interesse op het gebied van de volkshuisvesting, die mee helpt antwoorden te vinden voor deze
vraagstukken. Je werkt in een team van beleidsmedewerkers waarin jij medeverantwoordelijk zult
zijn voor het thema Wonen & Zorg. We zoeken een collega met een sterk analytisch vermogen, die
partijen en mensen verbindt, die strategisch kan denken én de handen uit de mouwen steekt. Een
leergierige adviseur die zowel goed zelfstandig als in teamverband kan werken en snel informatie kan
verwerken, beoordelen en vertalen in praktisch uitvoerbaar beleid.
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Je ondersteunt op diverse terreinen bij de vertaling van onze ambitie naar beleidskaders en
plannen en naar afspraken die we met de gemeente maken.
Je bent nauw betrokken bij de totstandkoming en monitoring van de prestatieafspraken met de
gemeente en bij het beleidstraject omtrent begeleid wonen en het langer zelfstandig wonen
voor ouderen.
Je bent - naast intern – ook het aanspreekpunt voor de gemeente Den Haag en zorgpartijen
omtrent begeleid wonen.

Ben jij een WO-opgeleide verbinder met 0 tot 5 jaar werkervaring die zich hierin herkent? Dan komen
wij graag met jou in contact.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Wat kun je van ons verwachten? Een baan in een dynamische omgeving bij een maatschappelijk
betrokken organisatie met enthousiaste collega’s. Natuurlijk hoort er ook een eigentijds pakket aan
arbeidsvoorwaarden volgens de Cao Woondiensten bij. Salarisindicatie € 3.139- € 4.200 bruto per
maand. Het gaat om een vaste formatieplaats (32–36u/week) maar in eerste instantie krijg je een
aanstelling voor 1 jaar.
Iets voor jou?
Reageer dan vóór 11 september. Wil je meer informatie? Lodewieke Michielsen, manager Strategie
& Beleid beantwoordt je vragen met plezier. Je bereikt haar op telefoonnummer (070) 250 70 11 of
per e-mail: m.verschoor@haagwonen.nl
De vacature staat gelijktijdig intern en extern vacant. Interne kandidaten hebben bij voldoende
geschiktheid voorrang op externe kandidaten.
Reageren kan nog 13 dagen. Dat is tot en met 10 september 2017.

