BEN JIJ ONZE NIEUWE
WOONCONSULENT
LEEFBAARHEID?
Leefbaarheidsprojecten initiëren, burenruzies oplossen en betekenisvolle netwerken uitbouwen vormen de kern van onze
vacature. Wil jij samen met bewoners werken aan prettige en leefbare buurten? Zit jij altijd boordevol ideeën en lukt het
door jouw enthousiasme om deze samen met bewoners of netwerkpartners te realiseren? Ben jij een kei in het oplossen
van overlastzaken en burenruzies? En zoek jij een brede functie in een organisatie die werk doet wat er toe doet? Dan
zoeken wij jou! “Wij” zijn Rhiant uit Hendrik-Ido-Ambacht, een kleine actieve klantgerichte corporatie en hebben een
vacature voor een:

WOONCONSULENT LEEFBAARHEID - 32 UUR PER WEEK
energiek, enthousiast en ondernemend

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
Onze klanten redden zich voor een groot deel prima. Een
deel van de klanten en buurten vraagt jouw aandacht. Hier
zet jij je iedere dag voor in. Jij bent het aanspreekpunt voor
de bewoners en voor samenwerkingspartners. Je realiseert je
dat je alleen samen met anderen resultaten (groot én klein)
kan boeken. Jij draagt daar aan bij door:
• Bewoners doortastend te ondersteunen bij het oplossen
van overlast;
• Bewoners actief te maken in hun woonomgeving;
• Bewoners en netwerkpartners enthousiast te maken over
(nieuwe) activiteiten en projecten om buurten
prettiger te maken om in te wonen;
• Een betekenisvol netwerk verder uit te bouwen met stakeholders zoals gemeente, politie en welzijn.
Kortom: dit is een uitdagende functie waarin je
samen met collega’s, bewoners en netwerkpartners zorgt
voor een (t)huis in een leefbare buurt.

JOUW PROFIEL
• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke rol bijvoorbeeld een detacheringsbureau uit de sector of via een
traineeship in de sector.
• Netwerker, zowel intern als extern weet je draagvlak te
creëren. Complexe kwesties stem je af met en toets je bij
collega’s.
• Je bent creatief genoeg om te denken in maatwerkoplossingen als de situatie daar om vraagt.
• Je staat stevig in je schoenen! Waar nodig durf je met lef
corrigerend op te treden naar huurders.
• Je stimuleert de verantwoordelijkheid van mensen: je weet
hoe je bewoners trots kunt laten zijn op hun woning en hun
woonomgeving.
• Van nature heb je een ondernemende houding en genoeg
energie om allerlei nieuwe initiatieven te signaleren, te ‘vermarkten’ en verder te brengen.

ONS AANBOD
• Een uitdagende en brede baan in een compact team met
korte lijnen –in een organisatie die werk doet wat er toe
doet.
• Een salaris dat recht doet aan de uitdaging: schaal H van de
CAO Woondiensten, (€ 2.994 tot maximaal € 3.891 bruto per
maand o.b.v. een 36-urige werkweek).
• Een loopbaanontwikkelingsbudget én een marktconform
opleidingsbudget voor functie gerelateerde opleidingen.
VRAGEN?
Heb je nog inhoudelijke vragen? Voor meer informatie neem
je contact op met Femke van den Brink, manager Wonen en
Vastgoed, via (06) 110 24820. Voor vragen over het sollicitatieproces kan je Astrid Bouman, extern
HR-adviseur, bereiken via (06) 517 67030.
WIE ZIJN WIJ?
Rhiant is de enige in Hendrik-Ido-Ambacht gevestigde corporatie. We zijn een kleine, actieve en klantgerichte corporatie.
Onze missie is het bieden van een passend en betaalbaar
(t)huis in een leefbare buurt. Rhiant verhuurt aan ruim 1.800
huishoudens een woning en dat doen we met ongeveer 20
collega’s. Wij staan en gaan voor onze huurders. We zetten
ons met passie in om onze ambities te realiseren. Onze kernwaarden Samen, Lef, Slim en Koersvast staan hierbij centraal.
Deze waarden vormen het DNA van onze organisatie en
geven richting voor ons gedrag.
WELKOM!
Je reactie – in de vorm van een motivatie en cv - is welkom
bij solliciteren@rhiant.nl. Een assessment kan deel uitmaken
van het selectieproces. Onze nieuwe collega’s vragen we ook
altijd een VOG. De sluitingstermijn van deze vacature is 28
februari 2021.

