
 

Medewerker Sociaal beheer  

 
Organisatie 

Wij zijn een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. We bieden betaalbare huurwoningen met 

een goede kwaliteit. We vinden het belangrijk dat mensen prettig bij ons in het dorp kunnen wonen en leven. Wij 

zijn laagdrempelig, we kennen onze huurders en we reageren snel en adequaat. Het team bestaat uit betrokken 

medewerkers die goed op elkaar ingespeeld zijn en voor elkaar klaar staan. 

 

Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Sociaal beheer (24 uur). Als medewerker Sociaal beheer ben jij ons gezicht 

als het gaat om prettig wonen en leven. Je bent enthousiast en positief en je ziet en benut kansen om mensen 

via activiteiten met elkaar in contact te brengen om begrip voor elkaar te krijgen en naar elkaar om te kijken.  

Als je vanuit de antennefunctie gezinssituaties signaleert die dreigen te ontsporen, zoek je actief contact met de 

verantwoordelijke organisaties. Ook eventuele woonfraude pak je aan.   

Bij overlastsituaties of bij het aanpakken van verwaarloosde tuinen weet jij de juiste toon en aanpak te vinden. 

Daarin kun je vasthoudend zijn.  

Samenwerken op bovengenoemde gebieden met huurdersgroepen, de gemeente, zorginstellingen en andere 

partijen én je collega’s gaat je als vanzelf af. 

Wij vragen 

• Opleiding op minimaal MBO-niveau  

• Ervaring bij het begeleiden van bewoners 

• Enthousiasme in communicatie en handelen 

• Aantoonbaar organiserend vermogen 

• Ervaring en kennis op sociaal-juridisch gebied 

• Een goed inlevingsvermogen 

• Kwaliteit in schriftelijke en mondelinge communicatie. 

 

Wij bieden 

• De functie is ingeschaald volgens de CAO Woondiensten 

• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband 

• Enthousiaste collega’s 

• Een parttimefunctie van 24 uur per week 

• Ruime mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. 

 

 

Over de sollicitatieprocedure 

U kunt uw reactie sturen naar solliciteren@wbvpoortugaal.nl. Graag uiterlijk 6 januari 2023 reageren.             

Met geschikte kandidaten gaan we direct het gesprek aan. Voor vragen kunt u terecht bij de directeur-bestuurder 

Jacques Reniers. Hij is te bereiken op 06-13 93 01 80.  
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