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Wil jij met ons
samen werken
aan wonen en

wijken?

 
Opzichter
36 uur - Roosendaal
Fijn wonen, daar werken we aan. Vooral
voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar
krijgen. Daarom hebben we een brede blik
op ‘wonen’. Wij bieden voldoende, goede,
betaalbare en duurzame huizen in Breda,
Etten-Leur en Roosendaal. Samen met
bewoners en partners werken we aan fijne
buurten. We geven ruimte waar dat kan en
zijn aanwezig waar nodig.
  
Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Jouw werkdag 
Een bezoek aan een huurder die een
technisch mankement aan zijn woning bij
ons heeft gemeld. Vervolgens een inspectie
aan de woning van een vertrekkende
huurder. Hierbij neem je de sleutel
in waarmee je later een nieuwe huurder blij
maakt. Zomaar een impressie van jouw
contacten met onze huurders. In al deze
gevallen ligt jouw focus op het technisch
(mutatie)onderhoud van onze woningen en
de bewaking van de financiële kaders
hiervoor. Een aanvraag voor
woningverbetering? De ene keer kun je deze
inwilligen. Een andere keer leg je uit waarom
je niet aan het verzoek kunt voldoen. Ook
coördineer je schadeafhandelingen, verstrek
je opdrachten aan derden zoals
aannemers, bewaak je de afhandeling
daarvan en registreer je alle aanpassingen
in ons digitale systeem. Kortom; je zorgt
ervoor dat de kwaliteit van het technisch
beheer van de aan jou toevertrouwde
woningen op orde is.
 
Reageren?
Voor vragen bel je naar Connie van
Overveld, teammanager Verhuur, 088 255
2454. Je sollicitatie met motivatie, cv en het
toestemmingsformulier werving en selectie
ontvangen we graag uiterlijk 27 oktober
2021 via werken@alwel.nl o.v.v. vacature
Opzichter. 

Jouw lijstje:
• MBO/HBO Bouwkunde; 
• aanspreekbare

teamspeler met lef en
overtuigingskracht;

• groot inlevingsvermogen
en stevig in de schoenen;

• samenwerkingservaring
met externe partners;

• communicatief sterk naar
diversiteit aan
doelgroepen;

• Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG).

  
  
Wij zorgen voor:
• een afwisselende baan,

waarin jij het verschil kunt
maken voor onze
huurders;

• werkplezier met
professionele, betrokken
collega's;

• salaris, afhankelijk van
jouw kennis en
ervaring (€ 2.781,-/
€ 3.592,-, cao
woondiensten, schaal G);

• flexibele werktijden;
• ruimte voor persoonlijke

ontwikkeling.
• we starten met een

jaarcontract.
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