Wie is UWOON?
UWOON zorgt voor betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.700 huishoudens in de
gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. Onze naam vertelt hoe wij onze
dienstverlening invullen: de klant staat bij ons voorop. We proberen hem of haar in iedere
levensfase passende huisvesting te bieden. Betaalbaar én fijn wonen voor onze doelgroep:
daar doen we het voor. Naast onze vastgoedopgave werken we ook nadrukkelijk aan de
leefbaarheid in ons werkgebied. Want wonen doe je samen.
Met 100 collega’s zijn we een overzichtelijke organisatie; we kennen elkaar bij naam en hebben
korte overleglijnen. We zijn betrokken bij elkaar en onze klanten. We zijn professioneel,
vriendelijk en informeel in de omgang en altijd gericht op het resultaat. Dat resultaat volgt uit
hard werken en samenwerking. We zijn behulpzaam en willen meedenken.
Kwaliteit en betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. We zijn degelijk en wegen ons handelen
goed af. We zijn nuchter met een ‘doe maar gewoon’ mentaliteit, maar met steeds meer ruimte
voor (jouw) nieuwe ideeën.
We waarderen ‘vertrouwen’ boven ‘controleren’. Liever maken we in overleg resultaatafspraken
met je dan dat we je iets moeten opdragen. Liever werken we vanuit ‘de bedoeling’ dan vanuit
gewoonte en voorschriften.
Weet jij ‘waarvoor je het doet’ en kun je vrijheid van handelen aan? Vind jij het vanzelfsprekend
om je te verantwoorden over je functioneren? Wil jij steeds het beste uit jezelf en anderen halen
voor onze maatschappelijke opdracht? Dan zien wij je graag in ons team!

Jouw team Technisch Woonadviseur
Het team Technisch woonadviseur bestaat met jou uit vijf collega’s. Je nieuwe collega’s zijn
zeer ervaren in deze functie met 11 tot 28 dienstjaren bij UWOON. Het team is onderdeel van
het grotere team Niet Planmatig Onderhoud, waartoe ook een onderhoudsdienst behoort
(waarmee nauw wordt samengewerkt) en een Klantcontactcentrum. Leidinggevende van die
onderdelen is Gert Schinkel teamleider NPO. NPO is weer onderdeel van de afdeling Wonen.

