Vacature

Onderhoudsregisseur NEN 2767
Enschede

Fulltime

HBO

NEN 2767

ICT kennis

> 2 jaar
werkervaring

220
collega's

±14.000
woningen

±30.000
huurders

3

gemeenten

1

plek voor jou

Functie informatie
Waar vastgoed is, moet geïnspecteerd worden. Dat willen we grotendeels weer in huis organiseren en daar
hebben wij jou voor nodig! Dankzij jou hebben we haarscherp in beeld wat de conditie van onze woningen is.
Best een grote verantwoordelijkheid dus. Hoe je dit doet? Dat is helemaal aan jou; jij voert de regie. Je stelt zelf
de planning op en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de conditiemetingen. Je geeft inzicht in de kosten,
mogelijke risico's en het rendement. Je registreert jouw bevindingen in ons MJOP softwarepakket Vastware. Je
checkt de kengetallen en adviseert op basis van de inspectieresultaten of de huidige MJOP realistisch en
doelmatig is. Daarnaast geef je advies over technische vraagstukken vanuit de organisatie.

Wie ben jij?

Je ziet én pakt
kansen voor Domijn
en volgt de
ontwikkelingen in de
markt op de voet.

Je legt de link met ons
assetmanagement en
werkt nauw samen met
de analist en functioneel
beheerder MJOP.

Je draagt bij aan een
betrouwbare en
toekomstbestendige
MJOP waar we op
kunnen koersen.

Wij vinden het heel
belangrijk dat jij lekker
in je vel zit. Wij doen er
dan ook alles aan om
jou te faciliteren in
werkgeluk, gezondheid
en vitaliteit.

Domijn is net een
tikkie anders. Je krijgt
alle ruimte, vrijheid én
het vertrouwen om
onze huurders zo
goed mogelijk te
helpen.

Je beheerst de NEN
2767 methodiek als
geen ander en kent de
mogelijkheden en
valkuilen.

En heel belangrijk: je
hebt een goede dosis
humor en bent een
fijne sparringspartner
voor je collega's.

En wie zijn wij?

Voel je thuis; dat is
ons motto. En dat
geldt voor iedereen.
Wij willen onze
huurders én
collega's echt een
thuis bieden.

Wij zijn al drie keer
uitgeroepen tot de
Beste Werkgever! Ook
afgelopen jaar zijn we
weer beste werkgever
in de branche
geworden.

En daarnaast hebben
we natuurlijk de
allerleukste collega's
en een ontzettend
inspirerende
werkomgeving in de
Performance Factory.

Nieuwsgierig?
Mooi! Stuur je motivatie en CV voor 17 mei naar Diane Hemstra via d.hemstra@domijn.nl, of bel
Rikke Bouwhuis (je toekomstige collega) voor het antwoord op je vragen: 0900 335 0 335
Voor alle recruitment bureaus: we snappen dat jullie graag mee willen helpen zoeken met deze leuke vacature, maar we
gaan eerst zelf ons best doen om de allerleukste kandidaat te selecteren. Als het niet lukt, bellen wij jullie; beloofd!

