Wie zijn wij

VOC is een modern onderhoudsbedrijf dat het niet planmatige onderhoud (mutatie en reparatie)
uitvoert aan woningen van woningcorporatie Portaal. Vakwerk met een hoge interne
kwaliteitsnorm, waarbij verantwoordelijkheid laag in de organisatie wordt gelegd en veel aandacht
wordt besteed aan de ontwikkeling van onze medewerkers.
VOC is 100% dochter van woningcorporatie Portaal. Momenteel hebben wij circa 275
medewerkers in dienst, verdeeld over vier vestigingen: Utrecht, Amersfoort, Nijmegen en
Oegstgeest. Met elkaar voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan ruim 56.000 woningen.
Onze kernwaarden zijn: samenwerken, trots, betrouwbaar en klantgericht.
Voor onze vestiging Amersfoort zijn wij per direct op zoek naar een
VESTIGINGSMANAGER (36 uur per week)

De functie

De vestiging Amersfoort is onderverdeeld in 2 teams; Amersfoort en Soest/Soesterberg.
Als vestigingsmanager geef je leiding aan een groep van circa 45 professionele medewerkers en
realiseer je de doelstellingen uit het jaarplan. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoudsproces
in jouw regio, met het daarbij behorende budget. Tevens ben je verantwoordelijk voor de verliesen winstrekening, formatieplan etc. van jouw vestiging. Door jouw natuurlijke vorm van
leiderschap ben je een coach voor jouw medewerkers. Het is voor jou vanzelfsprekend om een
goed functionerende en financieel gezonde vestiging te creëren en te behouden.

Wij vragen

Je hebt minimaal HBO (bouwkunde) werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring in de bouw
en/of onderhoudswereld. Kennis van de corporatiesector is een pré. Je bent praktisch, proactief,
ondernemend en positief ingesteld. Je hebt een actieve houding en inbreng in het MT van VOC
en in de samenwerking met de relevante managers van Portaal.

Wij bieden

Een dynamische werkomgeving met een informele cultuur samen met een team met gedreven en
enthousiaste collega’s. De functie is per direct vacant voor 36 uur per week en is ingeschaald in
schaal L. Het salaris bedraagt minimaal € 4.368,- en maximaal € 6.068,- bruto per maand. Een
bedrijfsauto maakt onderdeel uit van de functie.

Wil jij aan de slag als vestigingsmanager?

Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag per email: personeelszaken@voc-onderhoud.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Frits Cambier van
Nooten, algemeen directeur, op telefoonnummer 06-51741550. Voor vragen over de procedure
kun je terecht bij de afdeling P&O, telefoonnummer 030-2634921/23.

