Voor onze afdeling Wonen zijn wij op zoek naar een:

Medewerker Woonservice
(32 uur per week)
Werkzaamheden

Wij bieden

Ben jij diegene die met huurders in gesprek gaat

Een uitdagende en zelfstandige functie in een

over huurachterstanden en creatief durft te zoe-

enthousiast team met ruimte voor eigen inbreng.

ken naar oplossingen? Ben je gedreven in het

Het salaris is conform de cao Woondiensten.

klantcontact,

echte

Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het

teamplayer? Dan is de afdeling Wonen op zoek

daadkrachtig

en

een

salaris maximaal € 3.820,- bruto per maand

naar jou.

exclusief vakantiegeld, op basis van een werkweek van 36 uur. Secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij vragen

zijn conform de cao Woondiensten en het hand-

Je herkent jezelf in de volgende functie-eisen:

boek P&O van Tablis Wonen.

• Je hebt een MBO+/HBO-diploma bij voorkeur
richting Sociaal juridisch of Maatschappelijke

Je reactie

dienstverlening;

Wil je meer weten over de inhoud van de functie?

• Je hebt twee tot vijf jaar aantoonbare werkerva-

Neem dan contact op met Joyce Lelivelt. Zij is

ring in een soortgelijke functie;

bereikbaar via ons algemene nummer: (0184) 44

• Je bent communicatief vaardig;

48 44. Jouw motivatiebrief met CV ontvangen wij

• Je hebt inlevingsvermogen;

graag uiterlijk vrijdag 18 mei 2018. Je kunt deze

• Je neemt initiatief;

sturen naar

• Je bent kwaliteitsbewust;

e-mailadres: solliciteren@tabliswonen.nl.

de

afdeling P&O

middels

het

• Je hebt kennis van en affiniteit met automatisering en communicatiemiddelen.

De eerste gespreksronde is op donderdagochtend
24 mei en de tweede gespreksronde op maandag
28 mei 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld.

Tablis Wonen verhuurt ongeveer 4.600 woningen
in de gemeente Sliedrecht en in de gemeente
Molenwaard. Tablis Wonen wil goede en betaalbare woningen aanbieden aan onze klanten.
Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor

klanten met een lager inkomen en klanten die
niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen
voorzien. Met 50 medewerkers vormen we een
moderne organisatie met een sterke nadruk op
een klant- en marktgerichte manier van werken.

Zuiderzeestraat 210
Sliedrecht
T (0184) 44 48 44
E info@tabliswonen.nl
www.tabliswonen.nl

