
 

SOR zoekt een: 

stagiair(e) onderhoud (32u) 
                                                                        

“Ben jij een leergierige Bouwkunde student die een uitdagende stage zoekt?” 

 
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. 

 

De afdeling en het team 
De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor de kerntaken van SOR: verhuur en onderhoud van 

woningen en bedrijfsruimten, dienstverlening, sociaal beheer, leefbaarheid en participatie van 

bewoners. Team onderhoud en vastgoed is verantwoordelijk voor de opstelling van de (meerjaren) 
onderhoudsbegroting en (de regie op) de uitvoering van het (niet)planmatig onderhoud.  

 

De stageplek 
Een goede stage legt de basis voor je toekomstige carrière. Bij SOR nemen we dat heel serieus. 

Samen met jou kijken we naar de juiste invulling van je tijd bij ons. Waar heb jij interesse in en 

waar kunnen wij je bij helpen? Daarbij is er ruimte genoeg om praktische ervaring op te doen, maar 
ook om aan je project te werken. Je biedt ondersteuning op het brede gebied van onderhoud van 

onze complexen. Daarnaast word je betrokken bij juridische dossiers. 

 

Wij zoeken 

Studenten met ambitie! Je wilt ervaring opdoen in de woningcorporatiesector en alleen het beste is 

goed genoeg. Je studeert MBO of HBO Bouwkunde of een vergelijkbare MBO/HBO-opleiding.  
 

Het aanbod 

Wij willen graag onze kennis en ervaring met jou delen! Je stage is een vergevorderde kijk in onze 
keuken die goed op je CV past. Een stagevergoeding hoort bij de compensatie. Wij bieden je vanaf 

diverse startmomenten in het jaar een stage aan op de afdeling Wonen binnen het team onderhoud 

en vastgoed. 
 

 

 

 

 

wij bieden 

een uitdagende stage in een dynamische organisatie met 

een stagevergoeding 

 

de procedure 

   enthousiast? Stuur jouw motivatie en curriculum vitae naar sollicitatie@sor.nl  

Wanneer je tot de geselecteerde kandidaten hoort ontvang 

         je binnen 2 weken een antwoord. 

    In de laatste fase van de procedure is screening aan de orde en wordt er een  

                                                            Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.  
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     acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

informatie 

Jeffrey Wijling, teamleider vastgoed/onderhoud 

T (010) 444 55 55 
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