
 

WVH is, met meer dan 2.000 woningen, dé sociale huisvester in Hoek van Holland. 

Met 19 vaste medewerkers, verdeeld over de afdelingen Algemene zaken, Finance & Control, 
Vastgoed en Wonen, wordt er met enthousiasme gewerkt aan de woningen en de leefomgeving zodat 
bewoners prettig, schoon, veilig en mooi kunnen wonen.  

Om de, 7 medewerkers tellende, afdeling Wonen optimaal te laten functioneren zijn wij op zoek naar 
een 

manager Wonen 

(Fulltime) 

Begin vorig jaar is, na een ingrijpende reorganisatie, de afdeling Woondiensten gesplitst in een 
afdeling Vastgoed en een afdeling Wonen. De taken, verantwoordelijkheden en verwachte prestaties 
van alle medewerkers zijn opnieuw gedefinieerd. Een mooie uitdaging om, in samenwerking met 
medewerkers, management, stakeholders en in het bijzonder de huurders, te werken aan de realisatie 
van een vernieuwende en klantgerichte afdeling Wonen. 

De leidinggevende waarmee wij graag in gesprek komen is daadkrachtig, enthousiast, energiek, 
positief en op en top een volkshuisvester. De verbindende kracht die wij zoeken beschikt over 
uitstekende communicatieve vaardigheden om medewerkers te motiveren en uit te dagen. Goede 
woningen, tevreden huurders en een prettig leefklimaat in de wijken en buurten vormen het centrale 
doel. 

De manager die wij zoeken heeft ruime ervaring met de sociale interactie met huurders; 
voorbeeldgedrag in klantgedrevenheid en klantgericht denken en handelen; staat open voor ideeën, 
inzichten en andere meningen over woonwensen; is helder en transparant in communicatie; kan 
doelgericht organiseren en coördineren; neemt verantwoordelijkheid en gaat voor 100% inzet en 
commitment. 

Wij vragen aan kandidaten die zich volledig herkennen in dit profiel en die beschikken over minimaal 
een afgeronde Hbo-opleiding en aantoonbare ervaring, te reageren. 

Het betreft een fulltime functie met goed salaris ingeschaald in L conform de CAO woondiensten. 

De werving en selectie geschiedt in samenwerking met CBK werving & selectie. Van 
geïnteresseerden ontvangen wij graag het Curriculum Vitae, voorzien van motivatie, ter attentie van 
Ed Knoppert, via www.cbk.org. Door de vakantieperiode hanteren wij een langere reactietermijn tot 
vrijdag 18 augustus. Reacties worden bij binnenkomst binnen twee dagen gewogen en indien 
passend, zal er direct een kennismakingsgesprek worden gepland. Indien gewenst kunnen deze 
gesprekken buiten kantooruren plaatsvinden. 

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie, naar aanleiding van deze 
advertentie, wordt niet in behandeling genomen. Verificatie, na schriftelijke toestemming van de 
eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals een assessment, deel uit van 
de selectieprocedure. 

http://www.cbk.org/

