
 

 

 

 

 

 

Wil jij werk dat er echt toe doet? Wonen is een eerste levensbehoefte. Het is de veilige basis van 

waaruit je je leven kunt opbouwen. Zonder ons zouden veel mensen geen (betaalbare) woning 

hebben. Ons werk gaat gepaard met een aantal grote uitdagingen. Hoe komen we uit de wooncrisis? 

Hoe gaan we de woningen verduurzamen? Wat betekent dit voor het onderhoud aan de woningen? 

Hoe zorgen we voor huisvesting van kwetsbare mensen?  

 

Voor de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een: 

 

Teamleider Onderhoud (36 uur per week) 
De teamleider Onderhoud geeft leiding aan het team onderhoud, is verantwoordelijk voor het beleid 

en advies en voor de dienstverlening aan onze huurders binnen de daarvoor beschikbare budgetten 

 

De functie: 

 

➢ Verantwoordelijk voor de coördinatie, de voortgang en de kwaliteit van het werk, gericht op het zo 
zelfstandig mogelijk laten functioneren van iedere medewerker. 

➢ Voert een adequaat personeelsbeheer en een goede personeelsontwikkeling op de afdeling en 
doet voorstellen op dit gebied (waaronder plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, 
voorstellen voor promotie, werving en selectie en dergelijke). 

➢ Geeft richtlijnen aan medewerkers en draagt zorg voor de aanpassing c.q. optimalisering van 
processen en procedures binnen de eigen afdeling en de organisatie. Stuur zodanig dat de 
doelstelling op het gebied van klanttevredenheid wordt gehaald voor wat betreft 
onderhoudsprocessen. 

➢ Is verantwoordelijk is voor een goede samenwerking binnen het team en met de rest van de 
organisatie. 

➢ Opstellen van rapportages over voortgang van het werk, besteding van budgets en 
begrotingsuitputting, meerjarenplannen en begrotingen 

➢ Verantwoordelijk voor de budgetbewaking van begrotingsonderdelen gemandateerd door de 
manager Vastgoed. 

➢ Verantwoordelijk voor de offertes en werkbeschrijvingen op technische en financiële aspecten, 
voor de controle van facturen op juistheid en compleetheid.  

➢ Adviseert op tactisch en strategisch niveau op voorkomende gebieden binnen het eigen 
vakgebied en treedt op als sparringpartner voor het MT 
 

 

We vragen: 

• Grondige en actuele kennis van de wet en regelgeving op bouwkundig en arbo-gebied, 

aangevuld met kennis van een specialisme binnen het vakgebied. 

• Meerdere jaren leidinggevende ervaring  

• HBO werk- en denkniveau 

• Kennis van de gebruikte automatiseringspakketten 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij bieden: 

Een functie met veel zelfstandigheid en volop opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf te 

ontwikkelen. Het salaris is conform de CAO Woondiensten schaal L (max € 6205 bij 36 uur). We 

bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.  

 

Woonforte is de grootste woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 

woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam en circa 115 

medewerkers.  

 

Oog voor mensen, hart voor wonen: dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning 

die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte woningen voor mensen met een laag 

inkomen. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.  

 
Informatie en sollicitatie 

Meer details over onze organisatie en deze functie vind je op www.woonforte.nl. Voor vragen kun je 

contact opnemen met Erwin van Rijnberk, manager Vastgoed, via 06 22664266. We ontvangen jouw 

sollicitatie graag vòòr 7 januari 2022. De eerste gesprekken vinden plaats in 2e week van januari. 

 

http://www.woonforte.nl/

