Van betekenis zijn voor mensen. Dat is waar we ons bij Trivire dagelijks voor inzetten. Hoe? Door te
zorgen voor goed onderhouden huizen in schone, veilige en aantrekkelijke buurten, zodat iedereen
goed en prettig kan wonen en leven in de Drechtsteden. Met ruim 14.000 woningen in Dordrecht,
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is Trivire de grootste woningeigenaar en woningverhuurder in
Zuid-Holland-Zuid. Binnen deze gemeenten zien wij de diversiteit en veelkleurigheid van de
samenleving als kansen. Kansen om te verbinden. Daar werken onze medewerkers met passie aan,
samen met bewoners, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Vanuit het hoofdkantoor,
maar vooral ook in de wijken zelf.
Wij hebben een tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschapsvervanging voor een

Ketenregisseur (met taakaccent implementatie klantvisie)
voor gemiddeld 24 uur per week van 1 februari 2019 tot en met juli 2019

Wat ga je doen?
Als Ketenregisseur heb je de rol van interne en externe verbindingsofficier en ben je verantwoordelijk
voor het realiseren van interne en externe samenwerkingsafspraken met ketenpartners. Tijdens deze
vervangingsperiode is jouw belangrijkste opdracht het (mede) implementeren van de nieuwe klantvisie
van Trivire. Je werkt hierin in nauw samen met de senior communicatie adviseur en de manager
Wonen. Samen met hen, alle collega’s van Trivire en onze bewoners, werk je aan een samenhangend
en inspirerend klantprogramma. Je fungeert als spin in het web tijdens de implementatie en bent het
eerste aanspreekpunt voor de organisatie en bewoners tijdens de implementatie van de klantvisie.
Wat heb jij in huis?
- Je hebt de dienstverlening aan de klant op nummer één staan
- Je bent een actieve netwerker en brengt partijen in beweging
- Je legt verbindingen ook als er sprake is van weerstand
- Je ondersteunt de organisatie tijdens de implementatie op creatieve wijze en steekt daarbij
ook ‘gewoon’ je handen uit de mouwen
- Je hebt HBO werk- en denkniveau
- Ervaring in de branche is wenselijk maar aantoonbare ervaring met het boeken van resultaten
op het gebied van klantgericht werken en denken vinden wij nog belangrijker.
Wat biedt Trivire?
Trivire biedt haar werknemers een prettige informele werkomgeving met een ruim aanbod aan
gevarieerde arbeidsvoorwaarden. Deze functie valt in salarisschaal J € 3.298,- tot € 4.709,- van de
CAO Woondiensten.
Enthousiast geworden?
Word jij van deze rol net zo enthousiast als wij zijn én heb je in huis wat hiervoor nodig is? Dan
nodigen we je van harte uit om op deze vacature te reageren. Mail je motivatie en cv vóór
27 december 2018 naar de afdeling HRM van Trivire, hrm@trivire.nl De gesprekken vinden plaats in
de week van 7 januari 2019. Wil je eerst meer informatie over de functie, neem dan contact op met
Marianne Levering, manager Wonen via 06-21521180.

