
Sité is een wooncorporatie in Doetinchem. Sité biedt geschikte en betaalbare woningen 

aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Daarbij zetten wij ons 

extra in voor huishoudens die door financiële beperkingen of een zorgvraag geen 

passende woning kunnen vinden in ons werkgebied. Voor meer informatie over Sité en 

het werken bij Sité kijk op onze website: www.swd.nl.  

 

Wij zijn op zoek naar versterking voor ons team wijkconsulenten. Wil jij hieraan 

bijdragen? Lees dan snel verder!  

 

Wij zoeken een Wijkconsulent (24 uur per week) 

 

Wat ga je doen? 

 

Als wijkconsulent bevorder je de kwaliteit van de leefbaarheid door middel van intensief 

sociaal beheer. Jij stimuleert verbindingen tussen mensen ter bevordering van de sociale 

cohesie en stimuleert het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers in de 

aanpak van woonproblemen. Je bent op wijkniveau (meerdere wijken en/of buurten) 

verantwoordelijk voor optimale leefbaarheid en van participatie van betrokkenen. Als 

wijkconsulent vertaal jij waar nodig individuele sociale woonproblemen naar collectieve 

acties in de wijk. Je werkt daartoe samen met maatschappelijke instanties zoals politie, 

maatschappelijk werk en gemeente en je vertegenwoordigt Sité Woondiensten in 

netwerkbijeenkomsten. Je bewaakt het naleven van convenant afspraken, initieert 

nieuwe samenwerkingsafspraken en zorgt voor stuurinformatie ten behoeve van het 

proces. 

 

Team en samenwerking  

 

Je werkt in een team van vier wijkconsulenten (inclusief de vacature) met elk een eigen 

aandachtsgebied en drie wijk- en complexbeheerders. Je werkt daarnaast veel samen 

met medewerkers die betrokken zijn bij het verhuur- en klantproces, het financiële 

proces en ondersteunt ook bij diverse (renovatie-)projecten. 

Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Wonen en valt onder het bedrijfsonderdeel 

Wonen en vastgoedontwikkeling. Je krijgt direct leiding van de Teamleider Wonen.  

 

Wie zoeken wij? 

 

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en bent een ervaren consulent. Je bent een 

enthousiaste en energieke professional, staat sterk in je schoenen en je bent 

besluitvaardig. Samenwerken is jou op het lijf geschreven en je weet snel de juiste 

“schakels” te vinden. Je hebt een groot empathisch vermogen en bent open en 

toegankelijk. Verder weet jij als geen ander proactief te handelen en met innovatieve 

ideeën te komen. Je bent betrokken en loyaal in je werkveld.   

 

Competentieprofiel 

 

Zie ook het bijgevoegde competentieprofiel.  

 

Wat bieden wij jou? 

 

- Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, voor 24 uur per week; 

http://www.swd.nl/


- Bij goed functioneren perspectief op een vaste aanstelling; 

- De CAO Woondiensten is bij ons van toepassing; 

- In deze functie heb je de beschikking over een IPhone; 

- Inschaling in schaal H conform CAO Woondiensten 

- Een informele werksfeer 

 

Hoe kun je solliciteren? 

 

Wij hebben bureau Headhuntersteam gevraagd ons bij deze vacature te ondersteunen. Je 

kunt tot en met 13 januari 2019 solliciteren via deze link 
https://headhuntersteam.nl/vacatures/wijkconsulent 

 

De eerste gesprekken bij Sité staan gepland op 23 en 24 januari 2019. 

 

 

https://headhuntersteam.nl/vacatures/wijkconsulent

