Programmamanager Huurdersparticipatie
Standplaats Oo s terhout | 28 - 32 uur

‘Krijg jij energie van het werken met diverse stakeholders , breng je vernieuwing en ben jij een goede
projectleider? Lees dan snel verder!’

Wat je gaat doen
Als Programmamanager Huurdersparticipatie richt je je samen met een extern bureau op de formele en
informele huurdersparticipatie en invloeden van andere stakeholders. Je gaat op zoek naar vernieuwende
werkvormen om verbinding te houden/krijgen met de maatschappij. Je bekijkt de toekomstbestendigheid
van het participatiemodel. Je waarborgt blijvende aandacht van huurdersparticipatie binnen Thuisvester.
Hiervoor heb je contact en werk je samen met onder andere de gehele organisatie en onze
huurdersverenigingen. En je werkt binnen de kaders van de Woningwet, Overlegwet en ons
ondernemingsplan.

Wij bieden jou
We bieden een afwisselende en dynamische functie waarin je veel vrijheid krijgt om jezelf verder te kunnen
ontwikkelen binnen Thuisvester. Daarnaast kun je bij ons flexibel werken en blijft er de mogelijkheid om
gedeeltelijk thuis te werken. Deze functie mag vervult worden op ZZP basis of door middel van een tijdelijk
contract. Bij een tijdelijk contract bieden wij:
 Een contract, voor de periode van een jaar met eventuele uitloop, met een salaris conform de CAO
Woondiensten 2021, gewaardeerd in Schaal I, op basis van 36 uur per week.
 Een netto thuiswerkvergoeding van €2,- per gewerkte thuiswerkdag.
 Een laptop, beeldschermen, toetsenbord, muis en dockingstation om thuis naar behoren jouw
werkzaamheden uit te voeren.
 189,9 vakantie uren per kalenderjaar, op basis van 36 uur.

Over jou
Je hebt een (bij voorkeur net afgeronde) opleiding HBO in de richting van vrijetijdskunde of social work. Je
hebt sterke affiniteit met sociale media platforms. Je bent communicatief sterk, taalvaardig, een aanpakker,
zelfstandig en kunt goed prioriteiten stellen. Je bent niet alleen creatief maar ook zorgvuldig. Je werkt vlot
en nauwkeurig en kunt makkelijk schakelen tussen verschillende we rkzaamheden en gesprekspartners.

Thuisvester
Thuisvester is een Brabantse woningcorporatie met zo ’n 15.500 huurwoningen in de gemeenten
Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert. Thuisvester biedt een betaalbaar thuis aan mensen met
lagere en middeninkomens. Thuisvester draagt bij een leefbare omgeving zodat bewoners actief deel
kunnen nemen aan de samenleving. Verder zijn we bij Thuisvester door onze medewerkers beloond met
het World-class Workplace keurmerk, daar zijn we super trots op!

Enthousiast?
Passen onze kernwaarden lef, samen en duurzaam bij jou en heb je de juiste drive en mentaliteit om binnen
Thuisvester als Programmamanager Huurdersparticipatie het verschil te maken? Solliciteer dan inclusief
korte motivatie en CV vóór 13 augustus a.s. via vacatures@thuisvester.nl. Voor meer informatie over deze
vacature kun je telefonisch, per e-mail of WhatsApp contact opnemen met Esmeé van Gils (HRM) via
06-11072131 of vacatures@thuisvester.nl

Een assessment en een screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding
van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

