
Vacature

Van Alckmaer heeft als sociale volkshuisvester oog voor de diverse vragen uit de samenleving. Ons motto voor
de komende jaren is dat wij ‘dichtbij de huurder’ staan. Dit betekent dat wij ons verder ontwikkelen tot een
flexibele, klant- en resultaatgerichte organisatie die maatschappelijk betrokken is en heel zichtbaar in de wijk.
 
Wij zoeken een ervaren, daadkrachtige collega met een hart voor wonen en voor huurders, voor de
functie van:
 
OPZICHTER (32-36 uur)
Als opzichter draag je zorg voor het dagelijks onderhoud, je coördineert en controleert de uitvoering en verricht
inspecties bij mutaties. We zijn een kleine organisatie, waarin jij de enige opzichter bent. Dit betekent dat je
veel verantwoordelijkheid hebt en veel van je eigen ideeën in het werk kwijt kan! 

Wat ga je doen? 

Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van inspecties bij mutatie en het verstrekken van opdrachten
voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden;

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van het technische mutatieproces en draagt zorg voor de
afrekening;

Je registreert technische wijzigingen en controleert de gegevens ten behoeve van woningwaardering;

Je realiseert individuele (medische) woningaanpassingen, beoordeelt ZAV aanvragen en bepaalt of
eventuele overname mogelijk is en/of financiële consequentie;     

Je levert een bijdrage aan de MJOB en monitort en geeft inzicht in de kwaliteit van het bezit;

Je voert inspecties uit bij onduidelijke reparatieverzoeken en handelt deze af;

Je voert opnames uit bij calamiteiten en/of schade;

Je bent het eerste operationeel aanspreekpunt ten behoeve van onze contractpartner NPO, vanuit die
hoedanigheid monitor en toets je ook of afspraken goed worden nagekomen.

Je bent het eerste aanspreekpunt buiten kantooruren voor vragen over noodreparaties c.q. calamiteiten. 

 
Naast deze technische taken heb je oog voor het sociaal beheer en heb je dus een bredere kijk op de
leefbaarheid van onze complexen/wijken. Je signaleert problemen rondom schoon, heel en veilig en informeert
de medewerker leefbaarheid bij problemen.
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Wat is je profiel?
Minimaal 4 jaar werkervaring op gebied van
dagelijks onderhoud en mutaties van woningen is
een must; 
Minimaal MBO werk- en denkniveau (bouwkunde);
Een aanpakkersmentaliteit met een hart voor onze
huurders;
Ruime ervaring met ICT-systemen, waarbij kennis
van NCCW en ITRIS Viewpoint een pré is.

 
 
 
Interesse?
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen
met Marjoleine Alberse (manager wonen) via
0640673453. Een meeloop(mid-)dag is onderdeel van
de procedure. Jouw motivatiebrief en Curriculum Vitae
kan je tot 7 maart 2021 sturen naar
m.alberse@vanalckmaer.nl
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt

uitdrukkelijk niet op prijs gesteld.

 
 

Wat bieden wij?
Een prettige, informele en dynamische werkomgeving
waarin je veel ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen
en zelf invulling te geven aan jouw werkzaamheden.
Daarnaast krijg je ook voldoende steun vanuit je
collega’s. We bieden in eerste instantie een
arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, daarna kijken we
gezamenlijk hoe we verder gaan. De functie van
opzichter is ingeschaald in salarisschaal G conform de
CAO Woondiensten.
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