WIJ ZOEKEN JOU!

Sociaal Projectleider
36 UUR

WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Als sociaal projectleider ben je verantwoordelijk voor het coördineren en regie voeren op het gehele sociale aspect van
bewonersbegeleiding bij sloop-, renovatie- en verbeterprojecten. In jouw rol ben je eindverantwoordelijk voor de
communicatie, samenwerking, nazorg, klantcontacten en de aansturing van de (ingehuurde) bewonersbegeleiders.
Jij zorgt ervoor dat bewoners betrokken zijn bij het project door woonwensen te (laten) inventariseren en draagvlak te
creëren voor plannen en realisatie. Voor de bewoners ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten, zij
verwachten begrip en duidelijkheid en een tijdige en juiste informatievoorziening.
Daarnaast draag je zorg voor sociale opnames en het in behandeling nemen van schades. Je communiceert richting
bewoners en partijen helder over verwachtingen en mogelijkheden. Je coördineert de projectevaluatie en de eindevaluatie
met betrokken partijen om zaken af te hechten en draagt zorg voor een warme overdracht aan interne aanspreekpunten.

WIJ BIEDEN

maximaal € 5.235,Een bruto maandsalaris van
minimaal € 3.867,en maximaal € 5.235,- (schaal J)
op basis van 36 uur.

Diverse mogelijkheden voor opleiding en
professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?
Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.
Je kan je goed verplaatsen in de leefwereld
van onze huurders en snapt wat de bedoeling
is.

De caowoondiensten is op
ons van toepassing.

Een individueel
loopbaanbudget,
mogelijkheid tot hybride
werken en
thuiswerkfaciliteiten.

Jij bent een kei in het schakelen tussen doen
en denken! Vanuit je natuurlijke empathische
vermogen besef je wat de impact van een
sloop/nieuwbouw en renovatieproject voor een
bewoner betekent.
Weet je overzicht te houden, door te pakken
en duidelijkheid te geven en ben je gewend om
onder druk te presteren.

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.

Een fitnessabonnement kun je
fiscaal laten verrekenen
met je brutoloon.

Vanuit je daadkracht pak jij je rol in het
dynamische speelveld van logistieke,
coördinerende, sociale, administratieve en
communicatieve taken.
Je hebt een afgeronde hbo-opleiding en enige
ervaring met grote onderhoudsprojecten en
weet alles te vertellen over huurrecht en de
actuele ontwikkelingen.

Enthousiast? Vragen?
Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageren kan tot en met
14 augustus 2022. Voeg je
motivatiebrief en CV toe
via deze link.

Lutina Terpstra
Manager Wonen
Tel: 06-51571608
lutina.terpstra@boex.nl

