projectleider bedrijfsbureau (36u)
die lef heeft en van aanpakken weet

Wij zijn
Werken bij SOR betekent werken bij een Rotterdamse woningcorporatie die al meer dan
30 jaar woonspecialist is voor ouderen. Ouderen helpen is wat ons drijft. Dat zit in ons.
Dat vinden we leuk. De circa 75 medewerkers werken vanuit ons kantoor in het centrum
van Rotterdam en vanuit de woongebouwen intensief samen met collega corporaties,
zorgpartners, marktpartijen en gemeenten. Met een open, eerlijke en duidelijke manier
van communiceren en een betrokken, warme en persoonlijke werkwijze. De menselijke
maat is bij ons belangrijk en gaat hand in hand met de economische en financiële
doelstellingen. SOR geeft medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen in hun werk en
hun loopbaan. Wij bieden een prettige, informele werkomgeving met ruimte voor eigen
inbreng en ondernemerschap.
Het profiel
Team onderhoud & vastgoed is actief binnen een dynamische en inspirerende omgeving.
Geen dag is hetzelfde. Je bent de sparringpartner van collega’s en teamleider bij
allerhande vraagstukken. Je houdt jezelf makkelijk staande bij een stevige discussie. Je
zorgt voor de meerjarenonderhoudsbegroting en het tijdig aanleveren van de
jaarbegroting onderhoud. Je bent verantwoordelijk voor de inkoop en contracten. Je kan
sturingsinformatie leveren en analyseren. Je weet wat dienstverlening en het bieden van
kwaliteit is. Je kan zelfstandig opereren en tot creatieve oplossingen komen.
✓
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✓
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HBO werk- en denkniveau (bouwtechniek)
Werkervaring in een soortgelijke functie
Communiceert goed mondeling en schriftelijk
Handig met automatisering en ervaring met Microsoft Office
Flexibel en stressbestendig (geen 9-5 mentaliteit)
Analytisch, ondernemend

Herken jij jezelf in het profiel? Dan is deze spilfunctie binnen het team je op het lijf
geschreven en ben je meer dan welkom!

Informatie
Jeffrey Wijling, teamleider onderhoud & vastgoed
T (010) 444 55 55
of
Wij bieden
Een marktconform salaris I € 3.263,- € 4.292,- (CAO woondiensten)
Een arbeidsovereenkomst van een jaar, met optie tot verlenging
De procedure
Stuur jouw motivatie en curriculum vitae naar sollicitatie@sor.nl
Wanneer je tot de geselecteerde kandidaten hoort ontvang je binnen
2 weken na de sluitingsdatum een reactie
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
In de laatste fase van de procedure is screening aan de orde en
wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
Deze vacature is tegelijk in- en extern open gesteld, bij gelijke
geschiktheid heeft een interne kandidaat altijd voorrang
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acquisitie wordt niet op prijs gesteld

