Woonvisie is een ambitieuze organisatie en de grootste sociale verhuurder van Ridderkerk. Wij
beheren in Ridderkerk en Albrandswaard circa 9.600 woningen, enkele honderden bedrijfsruimtes
en verzorgingshuizen. Woonvisie telt 85 medewerkers.
Wij zijn ondernemend, betrouwbaar, modern en zetten altijd de klant voorop. Het is onze ambitie
om een sterke corporatie aan de Zuidrand van Rotterdam te zijn én om de organisatie verder te
professionaliseren en de bedrijfsvoering nog efficiënter te maken.
Ga jij ons daarbij helpen? Wil jij werken bij de grootste verhuurder van Ridderkerk en alles
juridisch in goede banen laten verlopen? De regie hebben over je eigen carrière met de juiste
begeleiding? Het Traineeship Rechten biedt je deze kans!

Traineeship Rechten
28 uur – 36 uur per week
Wat ga je doen?
Als Trainee draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden en bied je ondersteuning aan de
verschillende afdelingen:





Vastgoed
Wonen
Directie
Bedrijfsvoering & Financiën

Tijdens dit traineeship leer je de verschillende afdelingen kennen en ondersteun je hen bij het toetsen
van contracten met aannemers. Je analyseert nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Woningwet, wet
kwaliteitsborging en de Europese ontwikkelingen op deze gebieden. Je ondersteunt hierin de
projectleiders. Jij zal je ook gaan verdiepen in diverse juridische dossiers en het opstellen van
analyses rondom aansprakelijkheids- en ingebrekestellingen. Tevens werk je mee aan de
implementatie van de AVG, die per 25 mei 2018 ingaat.
Wat kun je van ons verwachten?
Verschillende afdelingsmanagers en inhoudsdeskundigen begeleiden en leiden je op gedurende het
traineeship. Wij kijken samen met jou naar waar jouw aandachtspunten liggen en waar je in uitblinkt.
Wij leren je Woonvisie kennen. Verder bieden wij, naast een leuke samenwerking met je collega’s :
-

Een afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke baan
Tijd voor scholing, ontwikkeling en zelfstudie
Een laptop en telefoon

Wie zoeken wij?
Jij bent een jong talent. Net afgestudeerd met maximaal twee jaar werkervaring. Je helpt
organisatievraagstukken oplossen. En schakelt makkelijk op elk niveau. Je hebt een afgeronde HBO
of WO opleiding Rechten en affiniteit met volkshuisvesting. Je bent proactief, op de hoogte van
maatschappelijke ontwikkelingen en in staat om scherpe analyses te maken.
Enthousiast geworden?
Verstuur dan nu jouw CV en motivatiebrief, voor 31 maart, naar j.kooijman@wv.nl.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 4 april tussen 10.00 uur en 15.00 uur.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Joke Kooijman, stage coördinator via 0180-494849.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.
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