
 

  

SOR zoekt huismeesters (V/M) 
“sociale alleskunners met gevoel voor techniek” 

 
Wie zoeken we? 

We zoeken een parttime huismeester voor 24 uur en een fulltime huismeester voor 36 uur per week.  
 

Wat ga je doen? 

’s Ochtends kom je aan in een van je woongebouwen. Je controleert even of de schoonmaker de 
containers heeft buitengezet. Onderweg naar je kantoor word je door meerdere bewoners 

aangesproken. Een van de liften heeft storing. Snel neem je contact op met het liftbedrijf. Gelukkig 

blijkt de storing al bekend, de monteur is onderweg.  
Om 10:00 uur heb je een afspraak met de zoon van een wat vergeetachtige dame. Je bespreekt 

wanneer je hem belt en belooft een oogje in het zeil te houden. Daarna ga je langs bij een bewoner 

voor een lekkende kraan. Je vervangt het leertje en zet hem gelijk even vast. Terug op je kantoor 
overleg je met de woonregisseur hoe je omgaat met een bewoner die regelmatig overlast geeft. Je 

loopt nog een controle ronde door je pand en gaat dan naar een van je andere woongebouwen.  

 
Hectisch? Soms zeker. Maar ook waardevol en afwisselend werk waarbij je echt een bijdrage levert 

aan het thuisgevoel voor onze bewoners.   

 
Wij zijn SOR! 

Een woningcorporatie die al 35 jaar woonspecialist is voor ouderen. Dit doen we met 75 enthousiaste 

en gemotiveerde collega's binnen een informele cultuur. Zo’n 7.500 huishoudens huren een woning 
van SOR. Ons motto is "Een thuisgevoel voor iedereen!" 

 

Wie ben jij? 
Als SOR huismeester ben je sociaal vaardig, communicatief sterk en heb je een klantgerichte 

instelling. Je hebt technisch inzicht en handelt kleine reparaties zelfstandig af. Je pakt zaken snel op 

en hebt oprechte aandacht voor onze bewoners. Je bent onderdeel van het thuisteam.  
 

Beschik jij over de bovenstaande vaardigheden en voldoe je aan de onderstaande functie eisen dan 

ben jij de kandidaat die wij zoeken.  
- Minimaal MBO werk en denkniveau;  

- Aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie;  

- Sterk in het organiseren van je eigen werk; 
- Goede sociale, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;  

- Proactieve opstelling en een klantgerichte houding; 

- In het bezit van eigen vervoer en woonachtig in de regio Rijnmond. 
 

Informatie 

Neem contact op met Casper Schonenberg, teamleider klant 

T (010) 444 55 55 

 

Wij bieden 

Een uitdagende functie in een dynamische organisatie en een marktconform salaris (schaal E conform  

CAO woondiensten 2021 € 2.551,- - € 3.036,- obv fulltime)  

Een contract voor een jaar en bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling 

-  

Procedure 

Ben je enthousiast? Stuur jouw unieke motivatie en curriculum naar sollicitatie@sor.nl   

Wanneer je tot de geselecteerde kandidaten hoort ontvang je binnen 2 weken na sluitingsdatum van de vacature een antwoord 

Deze vacature is tegelijk in- en extern open gesteld, bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat altijd voorrang 

In de laatste fase van de procedure is screening aan de orde en wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 

 

Sluitingsdatum: 10 januari 2022 

1e gesprek 36u: dinsdag 11 januari 2022 (ochtend) 

1e gesprek 24u: donderdag 13 januari 2022 (ochtend) 

De gesprekken vinden plaats op locatie volgens de richtlijnen van het RIVM 
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Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
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