
 

Medewerker Sociaal Beheer  

 

Organisatie: 

Woningbouwvereniging Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. De gemeente 

heeft een dorps karakter en ligt aan de rand van Rotterdam. Wij bieden betaalbare huurwoningen met een 

passende kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat mensen prettig kunnen wonen en leven in buurten en wijken. 

We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering. 

Functieomschrijving: 

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Sociaal Beheer (24 uur). Als medewerker Sociaal beheer bemiddel je bij 

conflict- en overlastsituaties en schakel je zonodig externe partijen in. Je houdt toezicht op de kwaliteit en 

verzorging van de woonomgeving en je signaleert en pakt woonfraude aan. Daarnaast neem je deel aan de 

overleggen met externe partijen op dit aandachtsgebied. En omdat we een kleine woningcorporatie zijn worden 

ook door de medewerker Sociaal beheer als achtervang werkzaamheden opgepakt. 

 

Wij vragen 

 Minimaal een afgeronde MBO opleiding (Bij voorkeur in een sociale richting); 

 Je beschikt over 5 jaar relevante ervaring bij een woningcorporatie; 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent klantgericht; 

 Je bent flexibel en kan goed schakelen tussen diverse werkzaamheden; 

 Je bent bereid om incidenteel in de avonduren te werken. 

 

Je herkent jezelf in onze 3 kernwaarden: 

 

 Betrouwbaar; 

 Betrokken; 

 Benaderbaar. 

 

Wij bieden 

 De functie is gewaardeerd in schaal H (salaris conform CAO Woondiensten); 

 Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband; 

 Enthousiaste collega’s; 

 Een organisatie met een maatschappelijke doelstelling en gedrevenheid; 

 Een parttime functie van 24 uur per week; 

 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten. 
 

 

 



Over de sollicitatieprocedure 

De procedure voor deze vacature loopt via JobDesign. Heb je interesse? Reageren kan via de website 

https://www.jobdesign.nl/vacatures/medewerker-sociaal-beheer-poortugaal-1131 middels het schrijven van jouw 

motivatie en het uploaden van jouw cv. Uiteraard zijn zij voor vragen ook bereikbaar via 010-8465831 of 

solliciteren@jobdesign.nl 

https://www.jobdesign.nl/vacatures/medewerker-sociaal-beheer-poortugaal-1131

