Zone3: sociale onderneming met groeiambitie
Zone3 is een sociale onderneming met een integraal pakket aan diensten voor het schoon, heel en
veilig maken en houden van Amsterdam en omgeving. Onze dienstverlening is gericht op
leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zo bieden wij bijvoorbeeld buurtvoorlichting,
buurtbeheer, facilitair beheer, schoonmaak, onderhoud en huismeesters.
Onze mensen zetten zich dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening. Kwaliteit en
professionaliteit staan voorop. Daarnaast bieden we kansen aan werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Naast onze dienstverlenende taak zien wij dat als de maatschappelijke component van
onze onderneming. Wij leveren kwaliteit met vakmensen en zijn al jarenlang een betrouwbare en
gewaardeerde partner van veel opdrachtgevers.
Wij zijn voor onze organisatie op zoek naar:

Sociaal Wijkbeheerders (m/v)
De Sociaal Wijkbeheerder is een pionier en een netwerker. Je bent een stevige persoonlijkheid, werkt
zelfstandig en bent in staat mensen te enthousiasmeren. Je bent gericht op actieve samenwerking
met zowel individuele bewoners als met groepen. Je bent je onmiskenbaar bewust dat leefbaarheid en
veiligheid de basis vormt voor het welzijn van alle bewoners, of ingezetenen. Je bent veelzijdig en laat
niets aan het toeval over.
De werkzaamheden









Sociaal & technisch toezicht houden op objecten;
Problemen/ Knelpunten oplossen in de woonomgeving;
Informeren bewoners m.b.t. woon- en gedragsregels en wegwijs maken;
Onderhouden van contacten met alle organisaties die bij de wijk betrokken zijn:
politie, nutsbedrijven, wijkbeheer etc.;
Als eerste optreden bij meldingen van sociale aard;
Het toezien op en controleren van werkzaamheden verricht door derden (bijv. schoonmaak);
Bereid om kleine reparaties in de algemene ruimten zelf te doen (lamp/ stop verwisselen etc.);
Evt. houden van een wekelijks spreekuur in de wijk (afhankelijk van opdrachtgever).
Wij vragen














MBO+, HBO werk en denkniveau;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Sociaal vaardig/ Kei in communicatie;
Pro-actief;
Organisatie talent;
Geheel zelfstandig kunnen opereren, maar teamspeler blijven;
Integriteit en Loyaliteit;
Enig technisch inzicht;
Een rijbewijs is noodzakelijk;
Bezit van een BHV-diploma, of bereid tot het behalen van;
Ervaring met Word en Internet;
Beheersing van een of meerdere talen naast het Nederlands is een pré.
Standplaats
Wij zijn op zoek naar Sociaal Wijkbeheerders voor diverse locaties in en om Amsterdam.
Interesse???
Stuur dan je motivatie en CV naar solliciteren@zone3.nl.
Op onze website www.zone3.nl vind je ook altijd onze andere openstaande vacatures.

