
 

 
 

Krijg jij energie van werken in een stedelijke omgeving bij een organisatie die volop in 

ontwikkeling is? De Sleutels is een menselijke, zichtbare en benaderbare partij in de 

stad. Met 90 collega’s werken wij keihard om onze klanten een goed thuis te bieden. Dat 

betekent meer dan alleen een betaalbare, goed onderhouden en duurzame woning. Een 

goed thuis betekent ook een prettige wijk, sociaal beleid voor onze huurders en een 

klantgerichte dienstverlening.  

 

Op dit moment zoeken wij een: 

 

Wijkconsulent / gebiedsregisseur m/v 

28-36 uur per week / schaal J 

 

 

Waar kom je te werken? 

Je komt te werken in een van onze gebiedsteams. Samen met vier woonconsulenten, vijf 

wijkbeheerders en drie andere wijkconsulenten zorgen jullie voor prettige, vitale wijken 

waarin de bewoner een stem heeft.  

 

Wat doe je als wijkconsulent? 

Je takenpakket is afwisselend en uitdagend: wijkvisies, wijkbeheerplannen, aansturen 

van wijkbeheer, leefbaarheidsprojecten, beleid op operationeel niveau en de dialoog met 

bewonersvertegenwoordiging. Maar ook stuur je als projectleider de verbeteringen aan 

op deze onderwerpen. Omdat we de komende 10 jaar veel woningen toevoegen en 

verduurzamen lever je veel input op assetmanagement en neem je deel aan 

vastgoedprojecten. 

 

Wie ben je? 

Je hebt aantoonbare ervaring met het merendeel van het takenpakket. Je hebt minimaal 

een HBO-studie afgerond. Probleemoplossend vermogen, creativiteit en een groot 

zelfstartend vermogen zijn dé competenties voor deze functie. En een project leiden doe 

je met gemak. Je bent evenwichtig en relativerend en hebt oog voor het grotere plaatje 

en de lange termijn. Je bent een netwerker en een verbinder met inlevingsvermogen. 

Samenwerken met je collega’s vind je vanzelfsprekend. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Een goed salaris (schaal J, max. € 5.235 bruto bij een 36-urige werkweek). Je kunt 

kiezen tussen vol- of deeltijd (28-36 uur) en je mag deels thuiswerken. We bieden je een 

eindejaaruitkering van 4,75%, flexibele werktijden (en -plekken) en alle ruimte om te 

leren en te groeien binnen onze organisatie. Ons kantoor staat in het prachtige centrum 

van Leiden. Wij houden een stevige selectieprocedure. Maar de eind-kandidaat komt 

direct in vaste dienst. 

 

Meer info? 

Wil je meer weten over ons? Kijk gerust op onze website. Specifieke vragen over de 

vacature? Die stel je aan Koen Bronsveld, manager Wonen, via telefoonnummer  

(071)5162660. Wellicht wil je een andere wijkconsulent spreken? Bel dan met Mirjam 

den Outer op 0646131349. 

 

Solliciteren 



Solliciteren kan tot en met 3 juli 2022. Mannen en vrouwen zijn even welkom. De 

sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes. De gespreksrondes zijn gepland in 

week 27 en week 28. We hanteren de NVP-sollicitatiecode. Een assessment kan deel 

uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Acquisitie? Nee, we werven echt zelf!  

 

We kijken uit naar je reactie. 

 

 


