
 

 

SOR zoekt een: 
 

stagiair(e) woonconsulent (32u)                                                             

“Ben jij een leergierige SJD student die op zoek is naar een uitdagende stage?” 

 
Wij zijn 

Wij zijn een dynamische woningcorporatie en al 35 jaar woonspecialist op het gebied van 

ouderenhuisvesting in de regio Rotterdam. Dit doen we middels een enthousiast en gepassioneerd 

team van creatieve collega's binnen een informele bedrijfscultuur. Zo’n 7.500 huishoudens huren 

een woning van SOR. Onze lijfspreuk "Een thuisgevoel voor iedereen!"   

 

De afdeling/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. De onderafdeling klant is verantwoordelijk voor de eerste lijn klantcontacten, het sociaal 

beheer, de klantcommunicatie, de leefbaarheid in het woongebouw en in de woonomgeving en het 

bevorderen van participatie en welzijn van bewoners. 

 

De stage 

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.  

 

Een opsomming van een aantal werkzaamheden: 

- Je biedt ondersteuning op het gebied van sociaal beheer, bewonersparticipatie en 

leefbaarheid.  

- Daarnaast wordt je betrokken bij juridische geschillen met onze huurders.  

- Je hebt casus overleggen met de politie, gemeente en andere corporaties. 

- Afhankelijk van de periode notuleer je voor de voor-najaarsoverleggen 

- Je draait en denkt mee in een advocatenspreekuur 

Kortom een hele veelzijdige en afwisselende stagen waarbij je niet non-stop op kantoor zit, maar de 

dag regelmatig afgewisseld wordt met een huisbezoek en vergadering.  

Wij zoeken 

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

goed genoeg. Je studeert HBO SJD of een vergelijkbare 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 

september 2021 een stage aan op de afdeling Wonen/team klant. 

 

 

 

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 

Casper Schonenberg, teamleider klant 

T (010) 444 55 55 
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