Wij zijn een lokaal
verankerde corporatie
met ca. 2.100
woningen in de
dorpskernen Maasland,
Schipluiden, Den
Hoorn en Maasdijk
Met een hecht team
van 18 collega’s
werken wij met grote
betrokkenheid aan een
goede, duurzame en
betaalbare
woningvoorraad die
passend is bij de
(toekomstige) vraag.
De klant staat centraal
in de dienstverlening
met onze persoonlijke
aanpak.
Onze primaire
doelgroepen zijn
huurders en
woningzoekenden met
een lager inkomen en
kwetsbare groepen in
de samenleving.
Onderwerpen die
vooral aandacht
krijgen de komende
jaren zijn:
duurzaamheid,
kwaliteit,
betaalbaarheid en een
groene omgeving.

Wij zoeken een enthousiaste
Medewerker Bestuursondersteuning (24-28 uur)
FUNCTIEPROFIEL
Wat ga je o.a. doen in deze veelzijdige functie?
➢ Je levert een bijdrage aan het jaarplan, jaarverslag en rapportages
➢ Je bewaakt de naleving van wetgeving en de Governance
➢ Je draagt zorg voor de alle werkzaamheden op het gebied van
personeelszaken
➢ Je verricht de communicatie bij nieuwbouw en
duurzaamheidsprojecten
➢ Je verricht werkzaamheden voor het bewonersblad, bewonersbrieven,
waaronder het schrijven en redigeren van teksten
FUNCTIE-EISEN
Je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau.
Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie en
personeelszaken.
Kennis van wet- en regelgeving in de sector is een pré.
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een probleemoplossend
vermogen.
WIJ BIEDEN
Een boeiende en afwisselende baan met een eigen takenpakket. Een
passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Vooralsnog is
sprake van een overeenkomst voor één jaar, daarna is een contract voor
onbepaalde tijd mogelijk.
JE REACTIE
Ben jij de juiste persoon voor deze functie? Stuur dan je motivatiebrief
met CV voor 8 mei 2021 naar vacatures@wonenmd.nl. Heb je vragen over
de functie, dan kan je contact opnemen met de directeur-bestuurder Peter
van Ling. Hij is te bereiken op telefoonnummer 010 - 592 50 93.
Acquisitie wordt niet in behandeling genomen.
Meer informatie over Wonen Midden-Delfland is te vinden op onze website
www.wonenmd.nl

