WIJ ZOEKEN JOU!

Procesadviseur/Teamcoach
Sociaal Beheer - 36 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je fungeert als schakel tussen het team sociaal beheer en de manager Wonen. Je werkt nauw
samen met collega’s om de afdeling effectiever en efficiënter te laten functioneren en de
dienstverlening in zijn geheel te verbeteren.
Samen met je team zorg je dat processen en beleid helder zijn beschreven en dat de
verantwoordelijkheden en rolverdeling voor iedereen duidelijk en werkbaar zijn. Denk hierbij
aan leefbaarheid, overlast, huurincasso en bewonersparticipatie.
Je realiseert verbeterslagen en zoekt hierin afstemming met de woonconsulenten, sociaal
beheerders, technische beheerders en de andere procesadviseurs/teamcoaches.

WIJ BIEDEN

maximaal € 4.633,Een bruto salaris p/m - 36 uur

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
en hebt aantoonbare ervaring in het sociaal
domein.

Uitgebreide arbeidsvoorwaarden, zoals individueel
loopbaanbudget en
pensioenregeling.

De caowoondiensten is op
ons van toepassing.

Een fitness abonnement
en vitaliteitsbudget kun
je fiscaal laten verrekenen
met je brutoloon.

Je kunt goed omgaan met tegengestelde
belangen en zoekt actief de samenwerking op.

Je pakt signalen op uit de omgeving en daar
waar nodig onderneem je actie.

Je bent enthousiast en beschikt over goede
communicatieve vaardigheden.

Je bent eerlijk en betrouwbaar en handelt
integer.

Je bent een bruggenbouwer en weet hoe je
mensen meeneemt in (nieuwe) processen,
werkwijzen en veranderende omstandigheden.

Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het coachen.
Je kunt goed samenwerken met collega’s.

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.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór 21 juni
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Lutina Terpstra
Wonen en Verhuur
06-51571608

