Tablis Wonen verhuurt ongeveer

Voor onze afdeling Wonen zijn wij per direct op zoek naar een tijdelijke

4.600 woningen in de gemeente
Sliedrecht en in de gemeente
Molenwaard. Tablis Wonen biedt

Medewerker Woonservice

m/v

Voor 28 – 32 uur per week tot 1 januari 2019

goede en betaalbare woningen
aan onze klanten. Daarbij hebben
we bijzondere aandacht voor
klanten met een lager inkomen en
klanten die niet zelfstandig in hun
huisvesting kunnen voorzien. De
ruim 50 medewerkers, verdeeld
over de afdelingen Strategie,
Wonen, Vastgoed en
Bedrijfsvoering, vormen een
moderne organisatie met een
sterke nadruk op een klant- en
marktgerichte manier van werken.

Wij zoeken
Wij zijn op zoek naar een energieke en enthousiaste allround-collega die de
afdeling Wonen wil ondersteunen. De organisatie staat namelijk midden in de
dynamiek van ontwikkelingen zoals de organisatieontwikkeling, een
digitaliseringsopgave en een herstructurering die een groot beroep doen op de
medewerkers van de afdeling Wonen. De werkzaamheden betreffen het
woonserviceproces (verhuisproces, uitvoeren van technische mutaties en
verkoopproces). Je maakt gebruik van de pakketten Woonkeus, Woongaard,
NCCW-BIS, Intrawis en ShareWorX.
Waar beschik je over?
Ben jij een echte teamplayer die beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau,
ben je communicatief vaardig, is je kennis ten aanzien van huurrecht en andere
relevante wet- en regelgeving up-to-date, heb je bouwkundige kennis en ben jij
snel thuis in nieuwe werkprocessen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wij bieden:
- een uitdagende en zelfstandige functie in een enthousiast team;
- een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
- een salaris conform de cao Woondiensten, maximaal € 3.820 bruto per maand
(afhankelijk van opleiding en werkervaring), exclusief vakantiegeld, op basis van
een werkweek van 36 uur;
- secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Woondiensten.
Je reactie
Wil je meer weten over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met
Patrick Zuijderwijk, teamleider Wonen. Patrick is bereikbaar op (0184) 444 844.
Jouw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag uiterlijk op 8 december 2017. Je
kunt deze sturen naar P&O: solliciteren@tabliswonen.nl.

Tablis Wonen
Zuiderzeestraat 210 Sliedrecht
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Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.

