Teamleider Onderhoud
Een aanjager met passie voor onderhoud en dienstverlening

vacature
(klik hier)

Wat ga je doen?
In deze nieuwe functie geef je op een enthousiaste en resultaatgerichte manier leiding aan het team
dat bestaat uit 3 vakmannen (met doorgroei naar 6 vakmannen in 2022), 4 opzichters en 1
consulent woningaanpassing. Je bent de smeerolie van het team en brengt aspecten als excellente
dienstverlening en kwalitatief goed onderhoud samen. Je hebt oog voor innovaties en werkt actief
aan de samenwerking met marktpartijen. Als teamleider ben je naast inhoudelijke vraagbaak voor
de teamleden ook actief bezig met het verder professionaliseren van het team en de werkprocessen.
Een ander belangrijk onderdeel van je werk is het onderhouden van de contacten met de

5.500
woningen
in Salland

aannemers. Samen met hen maak je afspraken over de kwaliteit van de werkzaamheden, de
dienstverlening en de kosten.

Wie ben jij?
· Je bent een vakkundige en gedreven professional met een HBO denk- en werkniveau en bij
voorkeur een bouwkundige opleiding.
· Je hebt ervaring in een soortgelijke leidinggevende rol waarin het onderhouden van een
relatienetwerk, het nemen van beslissingen en initiatieven onderdeel waren van je functie.
· Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van technisch beheer.
· Je hebt goede communicatie- en sociale vaardigheden en ervaring in omgang met klanten.
· Je hebt ervaring met het optimaliseren van processen en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen

10.000+
tevreden
huurders

zowel binnen het eigen team als in relatie met andere afdelingen of externe partners.

Wat krijg je?
· Een zelfstandige en veelzijdige functie in een ambitieuze organisatie.

Wie zijn wij?
Wij zijn een vooruitstrevende plattelandscorporatie met een hoge klanttevredenheid in de
gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Wij staan voor

· Een werkweek van 36 uur (kantoor Raalte).
· Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
· Een passend salaris volgens de CAO Woondiensten (niveau J, minimaal salaris € 3.560,- tot
maximaal € 5.083,- bruto fulltime).

65
duurzaam, betaalbaar en plezierig wonen in Salland.
Wij zijn er speciaal voor de huisvesting van mensen
die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. Het
team Onderhoud staat middenin de organisatie en is

trotse

Is dit echt iets voor jou?
Stuur dan je brief en CV voor donderdag 18 november aanstaande naar Lianne
Veenhuis, HRM adviseur l.veenhuis@sallandwonen.nl. De eerste gesprekken worden
gevoerd op donderdagmiddag 25 november of vrijdagochtend 26 november 2021.

kernspeler in onze klantprocessen. De Eigen Dienst
gaan we onder jouw leiding uitbreiden. Voor jou een
mooie kans om de onderhoudsdisciplines verder te

Vragen over de inhoud van de functie? Bel met Judith Schutte, manager Wonen
06 11 45 45 26. Een assessment en integriteitsonderzoek kunnen onderdeel uitmaken
van de procedure.

professionaliseren in samenwerking met onze
aannemers. Meer info over onze organisatie vind je
op www.sallandwonen.nl

Wij vullen deze vacature graag zelf in. Acquisitie stellen wij niet op prijs.
Ken je een geschikte kandidaat? Tip hem of haar gerust over deze vacature.

collega's

