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Leg jij graag de juiste verbindingen tussen mensen. Ben je creatief en zakelijk tegelijk? Heb je affiniteit 

met bewoners en vastgoed? Lees dan snel verder! Wij zoeken namelijk een energieke en 

daadkrachtige 

 

Regisseur (32-36 uur) 
 

Wij geloven in betekenisvolle gemeenschappen waar ouderen fijn oud kunnen worden. Vanuit Habion 

stimuleren en faciliteren wij dat bewoners en lokale gemeenschappen het eigenaarschap over het 

wonen en leven samen kunnen vormgeven. Tegelijkertijd streven wij ook naar financieel gezonde, 

woongebouwen waar mensen fijn en prettig met elkaar oud worden.  

Als landelijk werkzame regiecorporatie, werken wij dagelijks met vaste partners aan onze beheer- en 

onderhoudsopgaven. Co-creatie, netwerken en een zakelijke opvatting over ons vastgoed zit in ons 

DNA. Zo ook als het gaat om onze ambitie rondom het thuis van de bewoners. Onze rol hierbij is dat 

wij op slimme en creatieve manieren mensen en lokale organisaties samenbrengen zodat zij 

gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun thuis. 

 

Als regisseur onderhoud je op regionaal en lokaal niveau relaties en netwerken. Jij bent voor Habion 

het gezicht. Door je netwerk handig te organiseren, weet jij wat er speelt en kun je anticiperen  op 

kansen en/of uitdagingen die op je locaties (gebied West Nederland, of gebied Oost Nederland) en 

Habion afkomen. En weet dat vervolgens dan ook goed weg te regelen met onze 

samenwerkingspartners en/of je komt met voorstellen hoe je dat kan doen. Ook ben je erop gericht 

dat financiële verhuuropbrengsten van jouw locatie zo optimaal mogelijk zijn. Het proces van verhuur 

van woningen en het afsluiten van contracten zijn je bekend en/of weet jij je snel eigen te maken. Je 

regisseert jouw locaties met een helicopterview zonder de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen. 

Je voelt je dus zowel verantwoordelijk voor de commerciële kant van jouw locaties als ook dat 

bewoners er fijn samen kunnen wonen en leven.  

 

Waarom solliciteren bij Habion? 

Wij werken met mensen die allemaal gepassioneerd te werk gaan. Dus je krijgt meer dan 55 nieuwe, 

leuke collega’s! Daarnaast zitten we er goed bij in ons nieuwe kantoor, boven de winkels, naast 

station Leidsche Rijn in Utrecht. We hebben goede arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand en 26 

vakantiedagen en mooie regelingen voor leren en ontwikkeling. Habion is altijd in beweging. We staan 

daarom open voor nieuwe ideeën, initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wie zoeken wij? 

We zoeken iemand die een relevante HBO/WO opleiding heeft afgerond en minimaal vijf jaar 

relevante werkervaring met o.a. leefbaarheidsvraagstukken, bewonersparticipatie, vastgoed en/of 

netwerkmanagement. Uiteraard ben je servicegericht, kun je zelfstandig de juiste prioriteiten stellen, 

kun je goed informatie delen en samenwerken en zoek je steeds weer naar oplossingen voor de 

uitdagingen die zich voordoen. We zijn op zoek naar 2 regisseurs. Bij voorkeur woonachtig in het 

Westen of het Oosten van het land.  

 

We maken graag kennis! 

Sta jij stevig in je schoenen, ben je positief ingesteld, servicegericht en spreekt deze vacature jou 

aan? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Mail je sollicitatie voor 18 december 2019 naar 

sollicitaties@habion.nl.  

 

Over Habion 

Habion is een landelijk werkende woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Het 

is onze missie om ouderen een veilig en gezellig thuis te bieden waar ze zo lang mogelijk zo 
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zelfstandig mogelijk, prettig en betaalbaar kunnen wonen. Habion richt zich de komende jaren op een 

forse transformatie van het gebruik van onze verzorgingshuizen. Met als doel deze woongebouwen en 

(toekomstige) bewoners een tweede jeugd te geven. Verspreid door heel Nederland bezit Habion 

circa 11.000 verhuureenheden waarvan de helft zelfstandige woningen en de andere helft eenheden 

in 70 verzorgingshuizen. 

 

Vragen 

Neem dan contact op met Jantien Evers, HR adviseur op telefoonnummer 06 – 123 633 91. 

 

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


