Voor de komende jaren heeft WVH een uitdagende opgave qua renovatie en verduurzaming. We ontwikkelen
ons stapsgewijs naar een regiecorporatie en werken dus veel samen met partners en collega-corporaties.
Voor de flinke vastgoedopgave die wij hebben zoeken wij een
WVH is met 2.000 woningen dé sociale huisvester
van Hoek van Holland. De 18 vaste medewerkers
- verdeeld over de afdelingen Wonen, Vastgoed,
Financiën en Algemene Zaken – hebben hart voor
de Hoekse samenleving. We zorgen voor goede,
eenvoudige en betaalbare woningen. En we zetten
ons samen met onze partners in voor een fijne
woonomgeving. Meer informatie over WVH is te
vinden op www.wvhwonen.nl.

Projectmanager Vastgoed (voor 32 of 36 uur per week)
Wij zoeken
Een kei in het haalbaar maken, voorbereiden, aanbesteden en laten uitvoeren (directievoering) van renovatieen verduurzamingsprojecten. Dát is de kern van je functie. Bij dat alles is betrokkenheid van en goede
communicatie met onze huurders belangrijk. Je werkt goed samen met collega’s, in het bijzonder de
bewonersbegeleider bij deze projecten. De organisatie is niet groot, je verricht dus ook wel eens andere
werkzaamheden op de afdeling Vastgoed (bijv. een lastig project planmatig onderhoud) en denkt mee over het
vastgoedbeleid. Wij zoeken een collega met een technische opleiding op tenminste HBO niveau en ervaring
met leiden van renovatie- en verduurzamingsprojecten. Je weet en kunt aan ons aangeven welke
competenties bij deze functie nodig zijn.
Wij bieden
Een brede functie die je grotendeels zelf kunt invullen. Een plek in een klein informeel team met veel ruimte
voor eigen inbreng en initiatief, waar samenwerking een sleutelwoord is. Een beloning in schaal J van de cao
Woondiensten (€ 3680 - € 4.971) en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt eerst een jaarcontract,
met de bedoeling dit om te zetten in een vast dienstverband.
Solliciteren?
Wij kijken uit naar je reactie vòòr 28 augustus 2020. De procedure wordt begeleid door onze externe
personeelsadviseur, Guido Dekker. Stuur je reactie naar g.dekker@mensenwerk-advies.nl. Je krijgt binnen
een werkdag een bevestiging per mail. Daarin staat de verdere sollicitatieprocedure, waaronder een mogelijk
assessment. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij de manager Vastgoed, Eric Schopman via
06-26 79 71 57. Gesprekken worden gepland op 4,11 en 23 september.

Gewoon goed wonen!

