
 
 
 

 

Teamleider Vastgoed Ontwikkeling  
Innovatie, daadkracht en samenwerken  

 
Doetinchem, fulltime (36 uur) 

 
 

Functieprofiel 
 
Voor onze opdrachtgever, Sité Woondiensten in Doetinchem, zijn wij op zoek naar een Teamleider 
Vastgoed Ontwikkeling (36 uur). Als Teamleider Vastgoed Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor 
het aansturen van het team Vastgoedontwikkeling. Het team bestaat uit 7 gedreven medewerkers 
(Programma Managers, Projectleiders en Toezichthouders). De vastgoedambities van Sité zijn groot en 
worden gevormd door een veelvoud aan complexe projecten, zoals sloop– nieuwbouw en renovatie. 
Speerpunten op het gebied van vastgoedontwikkeling binnen Sité zijn: duurzaamheid, innovatie en 
klantgericht werken. Sité werkt nauw samen met omliggende corporaties. In het bijzonder met Wonion 
gericht op vastgoed ontwikkeling. 
 

Verantwoordelijkheden 
 
 Leidinggeven aan het team Vastgoedontwikkeling van Sité, bestaande uit Programma Managers, 

Projectleiders en ondersteuning 
 Sturen op, en verantwoordelijk voor, de resultaten en doelen van het team Vastgoedontwikkeling 
 Borgen/organiseren van de onderlinge afstemming binnen het team  
 Geven en ontwikkelen van heldere kaders en de juiste richting, passend binnen de visie en koers 

van de organisatie 
 Stimuleren van de ontwikkeling, creativiteit en zelfregie van medewerkers 
 Bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het team, onder andere gericht op de thema’s 

duurzaamheid, regisserend/professioneel opdrachtgeverschap en klantgerichtheid 
 Bijdragen aan de samenwerking met buurcorporatie Wonion wat betreft de doorontwikkeling van 

de vraagstukken binnen vastgoedontwikkeling  
 Stimuleren van verbinding en samenwerking met andere afdelingen 
 Gesprekspartner voor externe partijen en samenwerkingspartners zoals gemeenten,  

ontwikkelaars, bouwpartners en zorgpartijen 
 Rapporteren aan de Manager Strategie, Wonen en Vastgoedontwikkeling 
 
De functie van Teamleider Vastgoed Ontwikkeling is een prachtkans voor een gedreven kandidaat met 
een eigentijdse manier van leidinggeven. Je bent een sparringpartner op inhoud en een goede 
organisator. Je draagt bij aan de realisatie van een flinke ambitie als het gaat om het realiseren van 
woningen voor de toekomst. Daarbij past maatwerk, persoonlijk in gesprek zijn en samen optrekken 
met huurders, bewonersorganisaties en partners.  
 

Wij vragen  
 
 HBO+/WO werk- en denkniveau  
 Ervaring in een leidinggevende rol 



 
 
 

 
 Ervaring met vastgoed ontwikkeling 
 In staat om situationeel leiding te geven en medewerkers te laten excelleren 
 Kennis van en inzicht in klantomgevingen en sterke affiniteit met woonvraagstukken 
 In staat om een netwerk op te bouwen, duurzame relaties te verbinden en Sité extern te 

vertegenwoordigen 
 Type: verbinder, initiatiefrijk, netwerker, enthousiasmerend, daadkrachtig en toegankelijk 
 
 

Bedrijfsomschrijving  
 
Sité is een woningcorporatie met ongeveer 7.800 woningen in de gemeenten Bronckhorst en 
Doetinchem. Sité vindt het belangrijk dat iedereen goed kan wonen in Doetinchem en in Bronckhorst. 
Daarom staan zij voor goede en betaalbare woningen, voor mensen die daar zelf niet of moeilijk in 
kunnen voorzien. Sité is de aanspreekbare verhuurder: zij zetten maximaal in op maatwerk en sluiten 
aan bij de wensen en ideeën van bewoners. Dit vraagt een manier van handelen die start bij wat 
mensen willen en niet bij wat de organisatie denkt dat goed voor ze is.  
 
Werkzaam zijn in de centrumgemeente Doetinchem vraagt om een extra inzet in het sociaal domein; 
kwetsbare mensen willen vanwege het aanbod aan zorg en voorzieningen graag in deze 
centrumgemeente wonen. In Bronckhorst spelen andere kwesties: hier neemt de bevolking nu al af en 
is het de kunst om de kernen leefbaar te houden. Sité draagt bij aan de opgaven in deze 
gemeenten en de regio. Mensen staan centraal in al het werk van Sité. 
 
Bedrijfsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=ymQ6-UlwaXc  
 
www.swd.nl  
 

Geïnteresseerd? 
 
Siebert & Wassink is door Sité Woondiensten gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste 
keuzes in strategie en organisatieontwikkeling en verzorgt de werving- en selectieprocedure voor de 
Teamleider Vastgoed Ontwikkeling.  
 
Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 14 oktober. De eerste gesprekken worden maandag 15 en 
vrijdag 19 oktober gevoerd door Tom Munster en Joris Wassink bij Siebert & Wassink.  
De eerste vervolggesprekken met Sité Woondiensten worden tussen 29 oktober en 2 november 
gevoerd. De tweede vervolggespreken met Sité Woondiensten worden tussen 7 en 16 november 
gevoerd. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Tom Munster van Siebert & Wassink. Of solliciteer hier. 
 
t: 053 – 480 35 50  
m: 06 – 430 307 99  
e: munster@siebertwassink.nl  
w: www.siebertwassink.nl  
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