
 

 

 

 

 

!WOON zoekt voor team Amsterdam Nieuw West een ervaren teamleider, die medewerkers weet te 

enthousiasmeren, hen ondersteunt bij complexe vraagstukken en !WOON op de kaart zet in het 

stadsdeel, bij bewoners en stakeholders Je geeft leiding aan een team met 10 medewerkers en 

maakt deel uit van het MT van !WOON.  

 

Ben jij iemand die het beste uit de medewerkers weet te halen? Vind je het leuk om met je team 

prestaties neer te zetten, die ten goede komen aan de bewoners én aan de organisatie? Herken je je 

in de missie van !WOON en kun je dit – gedreven maar ook zakelijk – naar buiten brengen? Heb je 

ervaring met marketing, relatiebeheer en acquisitie? Ben je in staat de leiding te nemen waar nodig 

en ruimte te geven waar mogelijk? Dan zij wij op zoek naar jou! 

 

Teamleider 24-28 uur per week, vanaf 1 september 2019 
 

Je bent een enthousiaste teamleider met minimaal een HBO-werk- en denkniveau. Je hebt 

leidinggevende ervaring en affiniteit met het werkveld van !WOON. Je bent strategisch sterk, maar 

ook bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken. Je hebt overtuigingskracht, 

verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Je weet ontwikkelingen in de omgeving om 

te zetten in kansen voor de bewoners en de organisatie. Je bent een verbindende persoonlijkheid en 

communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 10 

(€ 3076 - € 4420 op fulltime basis, afhankelijk van ervaring). Het betreft een aanstelling voor één jaar 

met uitzicht op verlenging. !WOON biedt werk in een dynamische omgeving waar betrokkenheid bij 

de bewoners voorop staat. Werktijden en werkplek zijn flexibel.  

 

!WOON wil haar personeelsbestand een afspiegeling laten zijn van het werkgebied. De diversiteit 

van het team (culturele achtergrond, leeftijdsopbouw, man/vrouw verhouding) speelt een rol bij de 

selectie, naast de bovengenoemde kwaliteitseisen.  

 

Contact informatie 

Stuur een sollicitatiebrief met CV uiterlijk 16 juni 2019 naar j.vandegeer@wooninfo.nl.  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Roos Ruckert (maandag tot en 

met woensdag) , teamleider Nieuw West a.i., 06-31688801. 

De eerste gespreksronde vindt plaats op 20 juni 2019, de tweede gespreksronde vindt plaats op 26 

juni 2019. 

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.wooninfo.nl . 

 

Stichting !WOON 

!WOON adviseert en helpt bewoners met vragen en problemen op het gebied van wonen, zowel 

individueel als collectief, op complexniveau. Daarnaast betrekt !WOON actief bewoners bij het 

verbeteren en verduurzamen van hun eigen buurt en het opzetten van innovatieve projecten zoals 

wooncoöperaties. !WOON is er voor bewoners in Amsterdam, maar is ook actief in de regio. Er 

werken zo´n 100 medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers, verdeeld over 7 lokale en 3 

stedelijke teams. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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