
 

 

 
Wij zijn op zoek naar een 

 

opzichter niet planmatig onderhoud 36u 

“een stevige ervaren bouwkundige met een warm hart voor onze klanten” 

 
Wie zijn wij? 

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!"  
 

Wat ga je doen?  

Je bent onderdeel van ons team onderhoud & vastgoed (9 FTE). Jij bent zelfstandig, hebt ruime 
ervaring en bent klantgericht. Organiseren en regisseren van het niet planmatig onderhoud van jouw 

woongebouwen is voor jou een vanzelfsprekendheid. Voor onze klanten ben jij dienstverlenend en 

vriendelijk, voor uitvoerende partijen ben jij een stevige gesprekspartner die altijd gaat voor 
kwaliteit. Je bent accuraat, ondernemend en beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen. 

Regelmatig ben je op pad en op jouw woongebouwen te vinden. 

 
Wat vragen wij? 

 

• Je beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau; 
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Je bent flexibel en stressbestendig; 
• Je hebt zeker géén 9 tot 5-mentaliteit;  

• Je bent handig met automatisering en Microsoft Office (Word en Excel).  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen auto; 
• Je wil graag een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke doelstelling; 

• Je streeft altijd naar een thuisgevoel voor iedereen. 

 
Wat bieden wij? 

Een functie in een leuke informele organisatie met een positieve bedrijfscultuur waar ruimte is om 

jezelf te ontwikkelen en waar we een eigen inbreng belangrijk vinden. 
We starten met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. We betalen een 

marktconform salaris schaal G (€ 2.934,- tot en met € 3.592,- op basis van 36 uur per week) in 

overeenstemming met de CAO Woondiensten 2021. We hebben een goed secundair 
arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. reiskostenvergoeding, een sportbijdrage en uitgebreide 

ontwikkelingsmogelijkheden. Ons kantoor ligt in het centrum van Rotterdam en is met het openbaar 

vervoer zeer goed bereikbaar. 
informatie 

Jeffrey Wijling, teamleider onderhoud & vastgoed 

T (010) 444 55 55 

 

Procedure 

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

Wanneer je tot de geselecteerde kandidaten hoort ontvang je zo snel mogelijk een antwoord 

                                                    Een integriteitsscreening (waaronder het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag) 

maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure              

 

           deze vacature is tegelijk in- en extern open gesteld, bij gelijke 

      geschiktheid heeft een interne kandidaat altijd voorrang 

       

sluitingsdatum: vrijdag 20 augustus 2021 

                 planning 1e gesprek: maandagmiddag 23 augustus 2021 

planning vervolggesprek: dinsdagochtend 24 augustus 2021                         

  Tijdens de Covid-19 periode vinden de gesprekken plaats via MS-teams of op locatie volgens de richtlijnen van het RIVM. 
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acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
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