Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste collega voor de
functie van

Projectleider / opzichter
Het betreft een functie voor 36 uur per week.
Stichting Woningbouw
Achtkarspelen (SWA) te
Buitenpost is een solide en
betrouwbare
woningcorporatie in de
Friese Wouden. SWA
beheert en verhuurt in de 11
karakteristieke dorpen van
Achtkarspelen een
gevarieerd woningbezit van
2970 woningen. SWA
bestaat uit een team van 31
betrokken en gemotiveerde
medewerkers. SWA heeft
een uitgesproken visie op de
sterk in beweging zijnde
volkshuisvestelijke markt.
SWA is effectief en
slagvaardig maar bovenal erg
sociaal. Voor meer
informatie raadpleeg de
website www.swa.frl

Wat ga je doen:
-

-

-

planmatig onderhoudswerkzaamheden, waaronder het
schilderwerk, coördineren
(werk)overleggen met aannemers voeren inzake het uitvoeren
van de planmatig onderhoudswerkzaamheden en het
uitgevoerde werk controleren op kwaliteit
het aanspreekpunt zijn voor huurders
input leveren voor het opstellen van onze
meerjarenonderhoudsbegroting
meewerken aan, meedenken over de verduurzaming van ons
vastgoed
ondersteunen in de processen en werkzaamheden inzake het
dagelijks onderhoud en mutatiewoningen en eventueel
nieuwbouw
het aanspeekpunt zijn bij vastgoedcalamiteiten

Wat breng je mee:
-

een bouwkundige opleiding op minimaal HBO werk- en/of
denkniveau
de eigenschap om verschillende belangen goed bij elkaar te
kunnen brengen
communicatieve vaardigheden in omgang met collega’s en
derden
een goed van nature ontwikkeld gevoel voor prijs/kwaliteit
verhouding
het kunnen werken met Microsoft (365) pakketten
stressbestendigheid
probleemoplossend vermogen
zelfstandige werkhouding in samenspraak met
teamspelerskwaliteiten, geen 9 tot 5 mentaliteit
beschikbaarheid per 1 december 2022 of zo mogelijk eerder

Wat kun je van ons verwachten:
-

werk in een plezierige no-nonsense omgeving, waar geen dag
hetzelfde is
salaris conform de CAO Woondiensten, salarisschaal I
een inschaling afhankelijk van relevante ervaring en opleiding
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals goede
opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden
een jaarcontract dat wordt omgezet in een contract voor
onbepaalde tijd als de samenwerking van beide kanten bevalt.

Is het iets voor jou?
SWA waar je je veilig
voelt en jezelf kunt
zijn, voor nu en in de
toekomst

Reageer dan met je motivatiebrief en persoonlijke gegevens vóór
11 september 2022. De reactie kan:
- per post naar Stichting Woningbouw Achtkarspelen, Postbus 9,
9285 ZV Buitenpost.
- per mail naar: MTfinancien@woningbouwachtkarspelen.nl

