WIJ ZOEKEN JOU!

Opzichter
24 - 36 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je bent verantwoordelijk voor de opname, uitvoering en verantwoording van al het dagelijks
onderhoud aan onze woningen.
Je zorgt dat complexe en bijzondere opdrachten van bouwkundige aard technisch en
administratief goed worden opgepakt en afgerond. Je houdt hierbij toezicht op de uitvoering van
de werkzaamheden.
Je begeleidt het verhuur mutatieproces. Hierbij werk je nauw samen met collega’s van verschillende
teams en natuurlijk ons HuurdersContactCentrum.

WIJ BIEDEN

maximaal € 4.141,Een bruto salaris p/m - 36 uur

Diverse mogelijkheden
voor opleiding en
professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?

De caowoondiensten is op
ons van toepassing.

Uitgebreide arbeidsvoorwaarden, zoals individueel
loopbaanbudget en
pensioenregeling.

Een fitness abonnement
en vitaliteitsbudget kun
je fiscaal laten verrekenen
met je brutoloon.

Je bent maatschappelijk betrokken en bent
bereid een extra metertje te maken voor je
collega’s en onze bewoners.

Je vindt het leuk om te starten in een team dat
nog in ontwikkeling is en levert een positieve
bijdrage aan de verdere opbouw van dit team.

Ruim MBO-4 werk- en denkniveau op eigen
vakgebied en enige jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in de volkshuisvesting.

Je hebt een stevige persoonlijkheid en kunt
goed omgaan met tegengestelde belangen en
stressvolle situaties.

Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Je hebt voorbeelden van opgedane
bouwkundige kennis en ervaring.

Je levert een actieve en stimulerende bijdrage
aan het werken in teamverband en kunt
daarnaast goed zelfstandig werken.

Je bent eerlijk en betrouwbaar en handelt
integer.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed
wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met
huurders en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór
22 augustus en voeg je
motivatiebrief en CV toe
via deze link.

Ron van den Heuvel
Manager Vastgoed
06-20369157

