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Wil jij met ons
samenwerken
aan wonen en

wijken?

Specialist Woonfraude
Roosendaal-Etten-Leur-Breda

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.
 
 

Woonfraude aanpakker
Pro-actief aan de slag met het bestrijden
van woonfraude en de preventie van
woonfraude? Dat is de uitdaging die jij
samen met de Adviseur Woonfraude en
Veiligheid en externe netwerkpartijen
oppakt, met jouw praktische hands on
mentaliteit en klantgerichte werkwijze. Je
werkt nauw samen met de collega's in de
gebiedsteams het team Verhuur aan het
analyseren van de data, de adviezen over
de aanpak van casusses, de dossiervorming
en het voeren van gesprekken met van
fraude verdachte huurders. Ook organiseer
en coördineer jij activiteiten en participeer je
namens Alwel in overleggen met externen
om zo te komen tot een gezamenlijke
aanpak. Jouw bagage? Je weet wat er
speelt in de buurten, hebt kennis van de
huurwet, kunt goed luisteren en
samenwerken, weet data en problemen
goed te analyseren, bent omgevingsbewust
en signaleert moeiteloos de knelpunten.
Denk jij nu; dit is echt iets voor mij? Laat het
ons dan snel weten! 
 
Reageren?
Iets vragen? Bel dan naar Wilma van
Oorschot, teammanager gebiedsteam
Breda via telefoonnummer 088 255 20 00.
Je sollicitatie met motivatie, cv en het
toestemmingsformulier werving en selectie
ontvangen we graag voor 15 december
2022 via werken@alwel.nl o.v.v. vacature
Specialist Woonfraude. De gesprekken
staan gepland op 19 en 20 december.

Jouw lijstje:
• HBO diploma;
• communicatief sterk

naar diversiteit
aan doelgroepen;

• netwerker en teamspeler
met lef en
overtuigingskracht;

• sterk analytisch
vermogen;

• flexibele en klantgerichte
werkhouding;

• Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG).

  
Wij zorgen voor:
• een uitdagende en

afwisselende baan;
• werkplezier met

professionele, betrokken
collega’s;

• salaris, afhankelijk
van jouw kennis en
ervaring, schaal H 
(€ 3.229,-/€ 4.196,-
cao woondiensten);

• flexibel en hybride
werken, zoals 4x9 uur;

• veel ruimte voor
ontwikkeling en een
persoonlijk budget;

• een jaarcontract
met uitzicht op een vast
dienstverband.
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