Daarom wil je bij Het Gooi
en Omstreken werken…
Benieuwd of werken bij Het Gooi en Omstreken iets voor jou is? Lees dan
snel deze 10 redenen en hopelijk word jij binnenkort onze nieuwe collega.

n
10 redene

1

Maatschappelijke toegevoegde waarde

2

Een fijne werksfeer in een groeiende organisatie

3

Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ontwikkeling

4

Teamwork: we doen het samen!

5

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

6

Kennis en netwerk vergroten

7

Flexibele werktijden

8

Aandacht voor vitaliteit

9

Je werkt op een mooie locatie

10

Als woningcorporatie zorgen we voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een lager
inkomen. Onze medewerkers vinden het werk leuk omdat je daadwerkelijk iets betekent voor de
samenleving en bewoners zijn tevreden over onze dienstverlening.

Bij Het Gooi en Omstreken heerst een collegiale en informele sfeer met korte lijntjes. Je werkt met
ruim 70 enthousiaste en bevlogen collega’s. Omdat we een relatief kleine organisatie zijn, kent
iedereen elkaar en is de drempel laag om elkaar aan te spreken of dingen te vragen.

Het Gooi en Omstreken investeert veel in de ontwikkeling van haar medewerkers. We willen graag
het beste halen uit jouw talenten en stimuleren iedereen om buiten zijn of haar kaders te denken en
doen. Met behulp van een persoonlijk loopbaanbudget krijg je de kans om je competenties verder te
ontwikkelen. Zo raak je dus nooit uitgeleerd!

Bij Het Gooi en Omstreken is geen dag hetzelfde. Samen met collega’s van andere afdelingen werk je
dagelijks aan interessante en afwisselende opdrachten. Samen bereiken we meer!

We bieden je een uitstekend salaris volgens de cao voor Woondiensten. Er is een goede
pensioenvoorziening, een vakantietoeslag van 8%, collectieve zorgverzekering en je krijgt 24 vakantiedagen. Daarnaast heb je recht op reiskostenvergoeding (€ 0,19 per kilometer).

We zijn aangesloten bij meerdere samenwerkingsverbanden zoals Klimmr, CorporatieNL en we zijn lid
van branchevereniging Aedes. Dit geeft je de mogelijkheid om interessante events, seminars en
trainingen bij te wonen. Of loop stage bij een collega-corporatie en vergroot je netwerk.

Het Gooi en Omstreken biedt een werkomgeving waar je een goede balans kunt vinden tussen werk en
privé. Zo heeft iedere medewerker thuis toegang tot het netwerk, waardoor je ook vanuit huis kunt werken.

We hebben aandacht voor vitaliteit. Het doel is dat onze medewerkers fit zijn en zo lang mogelijk gezond
en met plezier werken. Zo kun je gebruikmaken van zitballen, bureaufietsen en een zit-sta bureau.
Ook is er iedere week vers fruit beschikbaar.

Je werkt midden in het gezellige centrum van Hilversum. In de pauze haal je met collega’s een vers
belegd broodje of wandel je een rondje door de stad. Bovendien bevindt het treinstation zich tegenover
het kantoor op 2 minuten lopen. Wat wil je nog meer?

Werkplezier

Work hard, play hard! We vinden het belangrijk om samen leuke dingen te doen en besteden hier
veel aandacht aan. Wat dacht je van een potje tafelvoetbal, een kerstborrel of een teambuildingsdag?
Bovendien hebben we een actieve personeelsvereniging die leuke activiteiten organiseert.

Kijk voor meer informatie op

www.gooienom.nl

