Ben jij
onze
match?

Traineeship: (juridisch) interim-medewerker woningcorporaties
Ben je flexibel, leergierig, ambitieus en gezellig? Zet je graag je tanden in
juridische vraagstukken, maar vind je het ook leuk om opdrachten bij
woningcorporaties te vervullen op het snijvlak van juridische zaken, wonen,
vastgoed en bedrijfsvoering? Dan match jij misschien wel met ons traineeship!
Waarom Matchability?
Binnen Matchability is in 2019 het Juridisch CorporatiePlatform (JCP) gelanceerd.
Het JCP is een online platform dat corporaties ondersteunt bij juridische vragen,
op het gebied van het huurrecht, bouw- en vastgoedrecht, stook- en
servicekosten, de Woningwet, overeenkomstenrecht en privacyrecht. Het JCP
omvat een aantal juridische medewerkers die (op afstand of op locatie) vragen
beantwoorden, een kennisbank met juridische informatie bijhouden, jaarlijkse
bijeenkomsten organiseren, (online) trainingen geven en nog veel meer!
Je maakt als trainee deel uit van Matchability én van onze divisie het JCP. Dat
betekent dat je inzetbaar bent binnen het JCP, maar ook dat je op interim- of
projectbasis bij verschillende woningcorporaties aan de slag gaat. Binnen
Matchability staan gezelligheid, collegialiteit en kennis delen centraal. Matchability
is een flexibele en jonge organisatie, waarbij plezier en persoonlijke ontwikkeling
hand in hand gaan. In je traineeship bij ons geven we die persoonlijke ontwikkeling
samen vorm via onze Matchability Academy én bij opdrachtgevers. Afhankelijk van
je kennis en ervaring duurt dit traineeship één tot twee jaar.
Jouw kracht
Een (meer dan) tevreden klant staat bij jou voorop. Je hebt een juridische
achtergrond en je vindt het leuk om zelfstandig rechtsgebieden eigen te maken.
Je bent leergierig en wilt zelf ook je kennis overdragen aan de sector door het
beantwoorden van juridische vragen, het geven van trainingen en het vullen van
onze kennisbank. Deze kennis helpt jou om jezelf en je collega’s wegwijs te maken
in diverse juridische vraagstukken. Daarnaast werk je samen in een team aan de
administratieve kant van het JCP, aan het voorbereiden van toffe events van het
JCP én aan het schrijven van onze nieuwsbrief. Tot slot ben je ook inzetbaar voor
projecten en functies bij woningcorporaties op het snijvlak van juridische zaken,
wonen, vastgoed en bedrijfsvoering? Kortom, we zoeken een veelzijdige, breed
georiënteerde en enthousiaste collega!
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Wie zoeken wij?
- Je hebt een juridische studie (of vergelijkbaar) afgerond op hbo- en/of woniveau.
- Je hebt 0 tot 3 jaar werkervaring.
- Je bent communicatief vaardig.
- Je bent flexibel en dienstverlenend.
- Je werkt gestructureerd.
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
- Je bent een aanpakker.
Ons aanbod
We bieden je een uitdagende baan binnen een jong, enthousiast en dynamisch
team. Via ons intern opleidingsprogramma leren we je alle basiskennis van de
corporatiesector, maar heb je ook de mogelijkheid om je te verdiepen in je eigen
specialisme. Je bouwt in korte tijd een mooi cv op waardoor jouw carrière een
vliegende start krijgt. Je krijgt goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een
leaseauto en een laptop, en een marktconform salaris.
Denk je nu: ‘Ik zie een match!’? Mail dan je cv en motivatiebrief naar
n.vandenaker@matchability.nl.
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