
Ga voor een

dienstverband bij

Matchability 

Wie zoeken wij? 

• Het lijkt je leuk om in de 
woningcorporatiesector te werken.

• Je bent een ambitieuze starter op de 
arbeidsmarkt die heel veel dingen leuk 

vindt en breed georiënteerd is.

• Je hebt bij voorkeur een bedrijfskundige 
of een juridische achtergrond.

• Je hebt een opleiding op hbo- of wo-
niveau, of deze bijna afgerond. 

• Je bent enthousiast, flexibel, sociaal en 
nieuwsgierig.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Dé flexibele schil voor woningcorporaties



Dit bieden wij:
• Een bruto maandsalaris van € 2.500 op 

basis van 36 uur.

• Opleiding en begeleiding.

• Reiskostenvergoeding of optie voor 
een leaseauto, laptop, voldoende 

vakantiedagen en gezellige teamuitjes.
 

Wat ga je doen?
Als medewerker van Matchability werk je 
op interim-basis bij woningcorporaties. 

Je doet in korte tijd veel werkervaring op 
bij verschillende woningcorporaties. Je 

ontwikkelt je in twee jaar tijd tot een young 
professional door vakinhoudelijke kennis op 
te doen maar ook door te werken aan eigen 
competenties. Zo bouw je een mooi cv op! 
Check matchability.nl voor meer informatie.

http://www.matchability.nl


Om je start bij Matchability zo goed mogelijk vorm te geven, bieden 
we een heus driedaags trainingskamp aan. Het trainingskamp van 
Matchability is een unieke ervaring die bovendien niet zal misstaan op 
je cv. Na het volgen van onze trainingen begin je gepokt en gemazeld 
aan een traineeship of dienstverband bij een woningcorporatie. Het 
grootste voordeel voor jou: je loopt mijlenver voor op andere 
starters op de arbeidsmarkt. 

Het trainingskamp staat in het teken van alle eigenschappen die een 
topcorporatiemedewerker bezit. Theorie, praktijk, workshops, een 
borrel en gezelligheid wisselen elkaar af. Deze drie dagen zijn dus 
niet alleen leerzaam, maar ook heel erg leuk. Je maakt ook uitgebreid 
kennis met ons team en je kunt voor jezelf nog beter beoordelen of 
Matchability als werkgever bij je past. We verblijven deze week van 
maandag 27 september 09.30 uur tot en met woensdag 29 
september 17.00 uur op Landgoed de Barendonk in Beers.

Klaar voor

de start?



GO!

Is je interesse gewekt? 
Wacht dan niet langer en go, go, go!

• Stuur je cv en motivatie naar  
info@matchability.nl. Het liefst zo 

snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 
september 2021. 

• We nodigen je uit voor een 
kennismakingsgesprek. 

• We selecteren de beste 
kandidaten die deelnemen aan het 
trainingskamp. Houd 27 tot en met 

29 september dus vrij!
• Is er een klik aan beide kanten 

tijdens het trainingskamp? 
Dan bieden we je graag een 

dienstverband aan!
• Deelname aan het trainingskamp is 

gratis. Wij zorgen voor eten, drinken 
en verblijf. 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties


