WIJ ZOEKEN JOU!

Vacature Planner
24 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks aannemen en beoordelen van reparatieverzoeken en
bent het eerste aanspreekpunt voor onze huurders met technische vragen.

Je plant en organiseert reparatieverzoeken en ondersteunt onze onderhoudsmedewerkers om
alles draaiende te houden.

Je monitort de voortgang en afwikkeling van uitgezette opdrachten en maakt afspraken met
opzichters voor complexe of onduidelijke verzoeken.

WIJ BIEDEN

maximaal € 3.380,Een bruto salaris p/m - 36 uur

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?
Je bent maatschappelijk betrokken en hebt
kennis en affiniteit met geautomatiseerde
systemen.
Je bent communicatief sterk en hebt een
klant- en servicegerichte houding.

De caoUitgebreide arbeidsvoorEen fitness abonnement
woondiensten is op
waarden, zoals individueel
kun je fiscaal laten
ons van toepassing. loopbaanbudget, pensioenregeverrekenen met je
ling en reiskostenvergoeding.
brutoloon.

Je kunt goed luisteren en doorvragen en weet
daar de juiste actie op te ondernemen.
Je bent een kei in het plannen en organiseren
van je werk en weet de juiste prioriteiten te
stellen.

Je bent leergierig en wil meer uit jezelf halen.
Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Je kunt goed schakelen met collega’s en levert
een actieve en stimulerende bijdrage
aan het werken in teamverband.

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 8 juni en
voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Patrick Grosbois
Teamleider Onderhoudsdienst, 06-51571596

