Tablis Wonen verhuurt ongeveer

Ben jij onze nieuwe vastgoedregisseur? Wij zijn wij per direct op zoek naar een

4.600 woningen in de gemeente
Sliedrecht en in de gemeente
Molenwaard. Tablis Wonen biedt
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
medewerkers, verdeeld over de
afdelingen Strategie, Wonen,
Bedrijfsvoering en Vastgoed,
vormen een moderne organisatie
met een sterke nadruk op een
klant- en marktgerichte manier
van werken.

Projectleider Onderhoud

m/v

Expert op het gebied van regisserend opdrachtgeverschap
voor 36 uur per week
Wij zoeken
Een energieke projectleider die regisserend opdrachtgeverschap in het bloed heeft
zitten en die uitstekend zicht heeft op de mogelijkheden die marktpartijen bieden
op het gebied van planmatig onderhoud. Je voert regie op het uitvoeren van
planmatig onderhoud, realiseert inspecties voor de meerjarenonderhoudsbegroting
en zorgt voor de kwaliteitsbewaking van uitgevoerde werkzaamheden. Je draagt
bij aan de verdere professionalisering van het planmatig onderhoud, analyseert de
kwaliteit van de processen, rapporteert hierover en komt met verbetervoorstellen.
Waar beschik je over?
Ben jij een echte vastgoedregisseur die beschikt over HBO werk- en denkniveau
richting technisch bedrijfskunde, ben je zakelijk, communicatief vaardig, innovatief
en kun je goed onderhandelen? Is je kennis ten aanzien van vastgoed en nieuwe
samenwerkingsvormen up-to-date? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wij bieden:
- een uitdagende functie in een enthousiast team;
- een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
- een salaris conform de cao Woondiensten, maximaal € 4.572 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
Wim Panneman, manager vastgoed. Wim is bereikbaar op (0184) 444 844. Jouw
motivatiebrief en cv ontvangen wij graag uiterlijk op 15 december 2017. Je kunt
deze sturen naar P&O: solliciteren@tabliswonen.nl. Een assessment kan
onderdeel uitmaken van de procedure.
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Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.

