Interne vacaturemelding 15 november 2021

Wooncompagnie is voor het team Procesondersteuning, wegens
ziektevervanging, op zoek naar tijdelijke ondersteuning in de vorm van een:

Medewerker Procesondersteuning (basis),
28- 36 uur per week
De functie
Vanuit jouw rol ondersteun je de diverse teams binnen Wooncompagnie in hun
processen en projecten op administratief en facilitair vlak. Je bent niet alleen
het eerste aanspreekpunt voor onze gasten en collega’s, maar verzorgt ook inen uitgaande poststromen, handelt ondersteuningsverzoeken af en verzorgt de
administratie van het IT-meldingenproces.
Het profiel
We zijn op zoek naar een echte teamplayer met een positieve instelling.
Samenwerken en de klant centraal stellen, zijn voor jou de gewoonste zaken
van de wereld.
Je bent flexibel, accuraat en hebt een goed oog voor de voortgang van het
werk. Je hebt affiniteit met facilitaire en ICT-dienstverlening, bent
communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als
schrift. Je hebt een opleiding op MBO-niveau in een relevante richting.
Ons aanbod
De arbeidsuur voor deze tijdelijke functie is 28 tot 36 uur per week, in
onderling overleg overeen te komen. Jouw werkdagen zijn van dinsdag tot en
met vrijdag (in ieder geval woensdag en vrijdag). Daarnaast vragen we je om
een gezonde flexibiliteit omtrent de inzet van deze uren en natuurlijk bij
ziekte en verlof van collega’s.
Deze functie wordt tijdelijk ingevuld wegens ziektevervanging van een collega
voor initieel de duur van zes maanden, een vaste aanstelling behoort
vooralsnog niet tot de mogelijkheid.
De functie van Medewerker Procesondersteuning basis is ingedeeld in
salarisschaal E van de CAO Woondiensten, initieel salarisbereik € 2.551 - €
3.036 bruto per maand bij een 36-urige werkweek

Wil je reageren?
Wanneer je enthousiast geworden bent over deze functie en je herkent jezelf
in het gestelde profiel, aarzel dan niet en reageer! Motiveer jouw sollicitatie
in een korte brief met uitgebreid curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie vóór
27 november 2021 sturen aan personeelszaken@wooncompagnie.nl, ter
attentie van Miranda Meulenbroek.

