
Een mooie baan
Om de beoogde kwaliteit van haar woningen 
op niveau te houden investeert Thius in haar 
vastgoed. Dit kan zijn door het verrichten 
van dagelijks- en planmatig onderhoud, 
verduurzamen, renoveren of nieuwbouw. 
Bij de afdeling Vastgoed is in verband met 
toename van werkzaam heden een vacature 
ontstaan voor Bouwkundig Opzichter  
(36 uur per week).

Primair ben je verantwoordelijk voor de  
monitoring van het planmatig onderhoud en 
verduurzaming van het bestaand bezit. Kern 
van de functie is het realiseren van de voort-
gang in de uitvoering van projecten en het 
actief toezien op de door externe partners 
geleverde prestaties. Dit geldt op het gebied 
van zowel kosten, kwaliteit als huurders-
tevredenheid. 

Wat ga je doen? 
•  Je bent verantwoordelijk voor de voor-

bereiding en aanbesteding en/of realisatie 
van diverse soorten planmatige onder-
houds- en verduurzamingswerkzaamheden;

•  je verzorgt de opdrachtverstrekking naar 
onze externe partners binnen de gestelde 
kaders;

•  toezichthouden op de uitvoering van de 
werkzaamheden en er actief voor zorgen 
dat gestelde doelen en deadlines worden 
gehaald;

•  projectresultaten evalueren en de input 
gebruiken om, zowel intern als extern, 
onze werkprocessen te verbeteren;

•  met collega’s zorgdragen voor de periodieke 
conditiemeting van ons vastgoedbezit 
conform NEN 2767 om te zorgen voor  
een continue solide basis voor de MJOB  
en de jaarbegroting;

•  samen met de projectleider Nieuwbouw 
toezichthouden bij nieuwbouwprojecten. 

Wat heb je nodig?
•  HBO werk- en denkniveau met een  

brede kennis van de bouw; 
•  uitgebreide kennis van E- en W-installaties 

is een pré;
•  een aantal jaren ervaring in een  

vergelijkbare functie binnen het  
onderhoud van vastgoed;

•  een gestructureerde werkhouding,  
nauwgezette instelling en een ingebakken 
alertheid op potentiële risico’s;

•  goede beheersing Nederlandse taal,  
zowel mondeling als schriftelijk;

•	 	een	communicatieve,	flexibele,	collegiale	
instelling en houding.

Wij hebben veel te bieden
•  Thius is een jonge organisatie met een 

prettige, dynamische en informele werk-
omgeving. Dit biedt kansen voor enthousias-
te professionals. We hebben korte lijnen, 
dat werkt wel zo prettig;

•  een salaris dat recht doet aan de uitdaging 
en	mede	afhankelijk	is	van	je	ervaring	in	
een vergelijkbare functie binnen de 
corporatie sector: CAO Woondiensten 
(schaal H), € 3.407 tot max. € 4.297 p/mnd 
(bruto) bij een 36-urige werkweek;

•  Thius kent goede secundaire arbeids-
voorwaarden;

•  aanstelling aanvankelijk voor één jaar  
met de intentie tot vast dienstverband.

Ben je geïnteresseerd? 
Dan nodigen wij je van harte uit om je  
motivatie, in de vorm van een brief met  
cv te mailen aan werken@thius.nl t.a.v.  
Paul van den Akker. Of om via onze website, 
www.thius.nl het sollicitatieformulier in  
te vullen.

Voor meer informatie
Wil je meer informatie over de functie of de afdeling? 
Neem dan contact op met Paul van den Akker, P&O (06) 22 73 79 96.

Een technische professional met 
oog voor vastgoed en huurders. 

Ben je behulpzaam, enthousiast, positief en heb je 
een dienst verlenende instelling? Heb je een prettige 
en duidelijke omgang met bewoners en werk je 
graag in een team? Dan ben jij degene die we 
zoeken.

Bouwkundig Opzichter
(36 uur) 

Kijk voor meer informatie op www.thius.nl en volg ons op Facebook en LinkedIn.

Woningcorporatie Thius verhuurt ruim 8.000 woningen in Buren, Neder-Betuwe 
en Tiel. Wij staan dicht bij onze huurders. Met circa 65 mensen werken we aan 
een goede dienstverlening vanuit ons kantoor in Tiel. 

Thius is op zoek naar een: 

Klik hier en 
solliciteer!

• Teamplayer.
• Enthousiast.
• Dienstverlenende instelling.
• Organisatorische capaciteiten.
•	 Communicatief	en	flexibel.

•  Salaris vanaf € 3.407 tot  
€ 4.297 p/mnd (bruto fulltime).

• 36-urige werkweek.
•  Jaarcontract en intentie tot  

vast dienstverband.

Dit bieden wij jouHerken jij je hierin?
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