VACATURE BELANGENBEHARTIGER
DUURZAAMHEID DEN HAAG
(32-36 uur/week)

Organisatie
Aedes is de brancheorganisatie van Nederlandse woningcorporaties. Aedes heeft 285
leden, 95% van de corporaties is lid. Er werken bij ons ruim 70 mensen, veelal
specialisten die in een complexe omgeving verandering kunnen bewerkstelligen. Mensen
die nadenken over hoe corporaties het best hun doelstelling kunnen waarmaken en hoe
de (huur)woningmarkt beter zou kunnen functioneren.
Woningcorporaties zorgen dat alle mensen die daarvoor een steuntje in de rug nodig
hebben, goed kunnen wonen. Dat doen ze voor ruim 2,4 miljoen huishoudens in
Nederland. Vier miljoen Nederlanders wonen in een corporatiewoning. En meer dan
driekwart van de huurwoningen in Nederland is in bezit van woningcorporaties.
Wat
Naast belangenbehartiging (lobby) werken we aan de ontwikkeling en professionalisering
van de corporatiesector. We helpen corporaties met kennisdeling, data, tooling en
samenwerking. Ook initiëren ze onderzoek en productontwikkeling. Ze zijn daarnaast de
werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 25.000 werknemers
dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.
Waar
Het kantoor zit pal boven het Centraal Station in Den Haag. Super centraal en dichtbij
‘De Haagse Vierkante Kilometer’.
De afdeling
De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak (20 medewerkers) verbindt de belangen
van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het
functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen,
politiek, andere belanghouders en leden.

Functieomschrijving
Als Belangenbehartiger duurzaamheid werk je aan diverse dossiers binnen de afdeling.
Een specifieke verantwoordelijkheid heb je voor het dossier energie & duurzaamheid.
Dan gaat het o.a. over uitvoering klimaatakkoord, corporaties als startmotor, (Europese)
energiesubsidies, de warmtewet, de kosten van verduurzaming en de relatie tussen
duurzaamheid en woonlasten. Focus is optimale condities creëren op het gebied van
duurzaamheid waarbinnen corporaties kunnen werken. Daarnaast begeleid/stimuleer je
corporaties bij de transitie naar een energie neutrale bebouwde omgeving.
Meer informatie over het dossier energie & duurzaamheid vind je hier.
Functie-eisen
Je bent een professional met 5 tot 10 jaar ervaring in een beleidsmatige omgeving
bijvoorbeeld bij een semi publieke organisatie of bij de overheid. Je hebt ervaring met
belangenbehartiging of beleidsontwikkeling van duurzaamheiddossiers in Nederland of in
Europa. Je hebt de ontwikkelingen in de sector volkshuisvesting gevolgd en je wilt hier
graag je bijdrage aan leveren. Je hebt een academische opleiding afgerond.
Persoonlijkheidsprofiel: je bent een positieve en proactieve teamspeler, gericht op cocreatie. Verder beschik je over een ondernemingsgeest, bent daadkrachtig, initiatiefrijk
en resultaatgericht
Arbeidsvoorwaarden






Een bruto maandsalaris tussen de 4.525 euro en 5.954 euro bij een 36-urige
werkweek; de inschaling is afhankelijk van je instapniveau en werkervaring
Vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding
29 vrije dagen op jaarbasis
Actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling
Zeer gedreven collega’s met grote ambities

Standplaats
Den Haag
Informatie en Sollicitatie
Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m
zondag 25 april via www.polderbanen.nl/vacatures. Voor aanvullende informatie kun je
bellen met Evi Gasseling of Klaas Molenaar op 073-8200955.

