De afdeling Verhuur (locatie Roosendaal) van AlleeWonen zoekt versterking

Wil jij samen
verder werken aan
wonen en wijken?

AlleeWonen en Woonstichting EttenLeur zijn gefuseerd per 1-1-2018 en gaan
verder als één organisatie: Alwel. Alwel
is een woningcorporatie in de regio
Breda, Etten-Leur en Roosendaal met
zo’n 24.000 verhuureenheden.

Maatwerkadviseur, 32 - 36 uur
Je bent verantwoordelijk voor het leveren van maatwerk
aan huurders/woningzoekenden die extra begeleiding
nodig hebben bij het zoeken naar een passende
woning. Je brengt hiertoe de specifieke vraag in kaart,
bemiddelt en/of creëert hiervoor randvoorwaarden en
bouwt een relevant netwerk van partijen op. Je bent ook
verantwoordelijk voor het bevorderen van de
doorstroming op de woningmarkt.
Resultaatgebieden
• Je draagt zorg voor het in kaart brengen van de
probleemsituatie en formuleert de specifieke eisen t.a.v.
de woonruimte i.s.m. relevante stakeholders. Je geeft ook
uitvoering aan voorrangsregelingen.
• Je creëert in- en extern de randvoorwaarden bij het
realiseren van een passende woonruimte en/of
bemiddelt tussen verschillende in- en externe
stakeholders.
• Je bevordert de doorstroming op de woningmarkt door
de doelgroep proactief te benaderen en te informeren
over de huidige woonsituatie en verhuismogelijkheden.
• Je adviseert, begeleidt en helpt klanten bij het opstellen
en realiseren van de verhuiswens.
• Je verwijst klanten, zo nodig, naar collega’s of externe
instanties of bemiddelt tussen hen bij (her)huisvesting.
• Je bewaakt de grenzen van de eigen dienstverlening en
beëindigt het contact op het juiste moment.
• Je genereert specifieke informatie m.b.t. de huisvesting
van specifieke doelgroepen en de doorstroming,
analyseert de gegevens en doet (beleids-)voorstellen.
Je
bent eerste aanspreekpunt bij vragen en klachten.
•
• Je draagt bij aan het in kaart brengen van incourante
verhuurwoningen, matcht deze met woningzoekenden
en doet voorstellen voor betere exploitatie.

Jij hebt
• Een Hbo-diploma.
• Ten minste 5 tot 10 jaar werkervaring in een vergelijkbare
functie.
kennis
van
juridische
zaken,
• Aanvullende
woonruimteverdeling, woningbezit, de sociale en
maatschappelijke kaart van het werkgebied, relatiebeheer,
mensenkennis en de te gebruiken geautomatiseerde
systemen.
• Een klantgerichte, ondernemende, proactieve instelling en
je bent communicatief sterk.
• Een teamgeest en flexibele houding.
Jij kunt
• Goed samenwerken.
• Goed contact leggen en onderhouden, zowel met
collega’s als met (potentiële) huurders en externe
partners.
• Ondernemend, proactief, flexibel en innovatief zijn.
• Feedback geven en ontvangen en hebt een open mind.
• Stressbestendig zijn en je hebt een flexibele werkhouding.
• Kennis van het computerprogramma Empire is een pré.
Wij bieden
• Een afwisselende en boeiende functie in een dynamische
organisatie.
Salaris
conform de CAO Woondiensten letter H
•
(bandbreedte € 2.905,- € 3.820,- bruto per maand).
Een
aantrekkelijk secundaire arbeidsvoorwaardenpakket
•
met ruimte om eigen werk in te delen door flexibele
werktijden, ontplooiingsmogelijkheden en ruimte om
ondernemerschap en verantwoordelijkheid te tonen.

Meer informatie? Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Connie van Overveld, bereikbaar op
werkdagen (m.u.v. woensdag) via telefoonnummer 088 – 255 2000. Schriftelijke sollicitaties kun je tot en met 18 februari 2018
sturen aan de afdeling personeelszaken, personeelszaken@alleewonen.nl o.v.v. de vacaturenaam.
Deze vacature is gelijktijdig zowel intern als extern geplaatst i.v.m. de planning. Interne kandidaten hebben voorrang in de
wervingsprocedure. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van deze sollicitatieprocedure. Acquisitie naar
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

