VACATURE
Trivire is een woningcorporatie en werkt aan een maatschappelijke opdracht door mensen goed en betaalbaar
te huisvesten. 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 HendrikIdo-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.
Voor ons vernieuwde gebouw dat wij in juni 2019 betrekken, zijn wij op zoek naar:

Gastvrouwen/gastheren
Vrijwilligersfunctie voor ca. 12 uur per week
Als gastvrouw/gastheer in ons nieuwe gebouw verwelkom je bezoekers en klanten van Trivire en help je ze de
weg te vinden in het gebouw. Je helpt bezoekers bij algemene vragen en verwijst ze met inhoudelijke of
complexe vragen door naar de betreffende medewerker of afdeling.
Wat ga je doen?
Jij bent het eerste aanspreekpunt voor bewoners, klanten en overige bezoekers. Je bent klantvriendelijk en
representatief en je draagt bij aan een uitnodigende sfeer waarbij iedereen zich thuis voelt. Je bent bereid om
mensen in het gebouw wegwijs te maken, te begeleiden naar de afdeling of de persoon die ze zoeken. Je bestelt
bloemen, lunches, beheert de Outlook agenda, reserveert ruimtes bij onverwachts bezoek en voorziet gasten van
koffie/thee.
We zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers die het leuk vinden om vanaf ca. juni 2019 een aantal dagdelen in de
week de rol van gastvrouw/gastheer in te vullen. De bezetting van deze functie is van maandag t/m vrijdag,
tussen 8.30 en 16.30 uur, waarbij er 2 dagdelen zijn, t.w. van 8.30-12.30 en van 12.30-16.30. Je bent minimaal 3
dagdelen beschikbaar en draait mee in een pool van meerdere vrijwilligers. Deze nieuwe functie valt binnen ons
team van Facility Management. In de loop van 2019 verwachten wij uitbreiding van het aantal bedrijven in het
pand.
Wat heb je hiervoor in huis?
-

Je hebt een verzorgde, representatieve uitstraling
Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende doelgroepen
Je hebt binnen korte tijd een goede kennis van de diverse afdelingen en de medewerkers
Je hebt een oprechte interesse in mensen en vindt het leuk om mensen met de juiste informatie verder
te helpen
Je bent bereid om deel te nemen aan werkoverleg betreffende de invulling van deze functie

Wat biedt Trivire?
Het betreft een nieuwe vrijwilligers functie voor minimaal 3 dagdelen (12 uur) per week. We bieden een prettige
werkomgeving in een nieuw ingericht gebouw, je werkt met fijne collega’s, je ontvangt een vrijwilligersvergoeding
en evt. tegemoetkoming in reiskosten. Ook word je betrokken bij personeelsbijeenkomsten.
Enthousiast geworden?
Word jij hier enthousiast van? Dan nodigen we je van harte uit om op deze vacature te reageren. Mail je motivatie
en cv vóór 17 april naar de afdeling HRM van Trivire, HRM@Trivire.nl. Wil je eerst meer informatie over de
functie, neem dan contact op met Rosi Marletta, teamleider Facility Management, te bereiken via 078-6331600.
Dit is een vacature die tegelijk intern - ter kennisgeving - en extern wordt uitgezet. Tevens wordt dit uitgezet bij
onze huurders en verspreid via onze wijkregisseurs om te polsen of we op deze manier voldoende reacties
krijgen.

