
 
Amsterdam is een leuke stad om te wonen. Dat vinden inmiddels zoveel mensen, dat de 

woningmarkt flink onder druk staat. !WOON helpt alle Amsterdammers met vragen en problemen op 

het gebied van wonen. We ondersteunen niet alleen huurders, maar ook eigenaar-bewoners, en we 

geven adviezen over verduurzaming en energiebesparing. Op korte termijn zoeken wij 

 

een projectondersteuner voor een energiebesparingsproject (32 uur). 

 

Heb jij organisatietalent? Kan jij goed met mensen omgaan en kun jij vrijwilligers begeleiden bij hun 

werkzaamheden? Weet jij rust en overzicht te bewaren op hectische momenten? Houd jij ervan om 

praktische zaken zoals het notuleren van bijeenkomsten of het nauwkeurig bijhouden van de agenda, 

snel en foutloos uit te voeren? Dan zijn wij naar jou op zoek! 

 

Jij hebt: 

- MBO/HBO werk en denkniveau; 

- Aantoonbare ervaring als projectondersteuner; 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Ervaring met het begeleiden van vrijwilligers; 

- Affiniteit met het thema duurzaamheid; 

- Zelfstandig kunnen werken. 

 

Wij bieden: 

- Een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief; 

- Een prettige werksfeer en bevlogen collega’s; 
- Een salaris tussen €2392 - €3277 bij 36 uur (afhankelijk van ervaring), schaal 7 CAO Sociaal Werk; 

- Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk; 

- Een contract tot en met 31 januari 2020. Bij voorzetting van het project ligt verlenging voor de 

hand. 

 

Interesse? Solliciteer! 

Heb je interesse in de functie? Dan willen wij je graag leren kennen. Stuur een motivatiebrief met CV 

uiterlijk 6 januari 2019 naar !WOON, Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012 RZ Amsterdam, Jantien van 

de Geer, J.vandegeer@wooninfo.nl. De gesprekken vinden plaats in week 3. 

 

De diversiteit van het team op het gebied van culturele achtergrond, leeftijdsopbouw, man/vrouw 

verhouding is belangrijk voor !WOON. 

 

Over !WOON 

Bij !WOON werken zo’n 100 medewerkers en evenveel vrijwilligers op meerdere locaties in 
Amsterdam. De organisatie kent een platte structuur en ongedwongen werksfeer, korte lijnen en 

gedreven collega’s. 
 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie over de functie en over !WOON kun je contact opnemen met   Jamal El Otmani 

op nummer 06 13000427. Kijk ook op www.wooninfo.nl  
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