
 
 
Aan:    Alle medewerkers van Woningstichting Den Helder, Helder 

Vastgoed Onderhoud bv, Helder Vastgoed Alkmaar bv, Helder 
Vastgoed Schilderwerken bv  

Van:    Directie 
Referentie:   P&O/ADL 
Datum:    19 januari 2023 
 
In verband met pensionering bij de groep Vastgoed komt er een vacature vrij van:  
 

(Junior) BOUWKUNDIG MEDEWERKER M/V 
 ( Fulltime ) 

 
Functie-inhoud: 
Resulterend onder de bedrijfsleider van de groep Vastgoed   

• Verzorgt u zelfstandig de voorbereiding van planmatige onderhouds, en investeringsprojecten 
werkzaamheden.  

• Verzorgt u het benodigde tekenwerk 

• Stelt u bestekken en calculaties op, en verricht u de benodigde opnames 

• Stelt u bewonersinformatie op 

• Overlegt u  met projectcommissies en bewoners.  

• Daarnaast verstrekt u relevante informatie over de voorbereiding aan de bedrijfsleider  
 
Functie-eisen: 

• U beschikt over goede contactuele eigenschappen  

• U heeft  een MBO +/HBO-bouwkunde diploma met het daarbij passend werk- en denkniveau.  

• U heeft kennis van de volkshuisvesting en van de bouwkundige regelgeving.  

• U heeft ervaring met auto-cad, het schrijven van Stabu bestekken en het werken met calculatie 
programma’s. 

• U bent in het bezit van een rijbewijs B. Een goede schriftelijke en mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid is een vereiste.  

• U kunt goed in teamverband opereren. 
 
  
Wij bieden u:  
De functie geldt voor de periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt mogelijk overgegaan 
tot een aanstelling voor onbepaalde tijd. De salariëring, overeenkomstig het functieniveau, schaal G 
en H correspondeert met de CAO Woondiensten. Afhankelijk van leeftijd en werkervaring kan het 
salaris variëren van € 3095,- tot € 4479,- bruto per maand (exclusief vakantiegeld). Daarnaast 
beschikt Woningstichting Den Helder over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
 
Mocht u vragen over deze functie hebben dan kunt u contact opnemen met Dhr. A. op ‘t Ende, 
bedrijfsleider Groep Vastgoed , tel nr. 0223-677761. 
 
Uw sollicitatie kunt u per email voor 1 februari 2023 richten aan Helder Vastgoed bv t.a.v. mevr. 
A. de Lange,  adlange@wsdh.nl. 
 
In verband met het aanbod van mogelijke kandidaten wordt deze advertentie na een week na de 
interne advertentie ook extern gepubliceerd.  


