
 

 

Tablis Wonen is een moderne woningcorporatie in Sliedrecht. Tablis Wonen verhuurt en beheert 

4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molenlanden (Oud-Alblas,  Wijngaarden, Bleskens-

graaf,  Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan).  We willen dat onze huurders plezierig 

wonen en een  fijn en  betaalbaar  thuis  hebben  in een prettige woonomgeving. Ruim vijftig 

enthousiaste en betrokken medewerkers zetten zich  hier dagelijks voor in.  

Tablis Wonen gewoon plezierig, helder en betrokken! 

Zuiderzeestraat 210  

Sliedrecht 

T (0184) 44 48 44  

E info@tabliswonen.nl   

www.tabliswonen.nl 

 

Voor onze afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een 

 

 

Opzichter niet-planmatig onderhoud 
(24 uur per week)
 

 

Houd jij van een dynamische functie en beschik je 

over bouwkundige kennis? Als opzichter niet-plan-

matig onderhoud word je dagelijks geconfronteerd 

met het spanningsveld tussen klantgericht denken 

en acteren, het financiële belang van de corporatie 

en technisch verantwoord onderhoud. Ben jij die 

professional die je daarin staande weet te houden? 

Dan hebben wij een leuke baan voor jou! 

 

Werkzaamheden  
• Je voert inspecties uit als gevolg van reparatie-

verzoeken. De focus ligt op de kwaliteit van ons 

mutatieonderhoud; 

• je werkt samen met contractpartners. Je zorgt er-

voor dat de uitvoering plaatsvindt binnen de ge-

maakte afspraken; 

• je handelt klachten/reparatieverzoeken en scha-

declaims klantgericht en adequaat af;  

• je ondersteunt onze woonmakelaars bij complexe 

mutaties. 

 

Wij vragen 
Je herkent jezelf in de volgende functie-eisen: 

• Je hebt een MBO werk- en denkniveau, richting 

Bouwkunde; 

• je bent klantgericht en oplossingsgericht;  

• je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving;  

• je kunt procesverbeteringen signaleren en voor-

stellen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• je bent helder in jouw communicatie in woord en 

geschrift; 

• je hebt kennis/ervaring met Dynamics Empire. 

 

Wij bieden 
Een uitdagende en zelfstandige functie in een en-

thousiast team. De arbeidsovereenkomst wordt 

aangegaan voor een jaar. Bij goed functioneren zal 

dit verlengd worden en omgezet worden naar een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

Het salaris is conform de cao Woondiensten, 

schaal G en 8% vakantiegeld.  

 

Je reactie  
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? 

Neem dan contact op met Jeroen van den Molen-

graaf. Hij is bereikbaar op telefoonnummer:  

06-54947199.  

 

Jouw motivatiebrief met CV ontvangen wij graag  

uiterlijk vrijdag 28 mei 2021. Je kunt deze sturen 

naar: solliciteren@tabliswonen.nl. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij 

niet op prijs. 
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