Woningstichting Putten is opgericht in 1970 en werkt in de
gemeente Putten, Gelderland. De corporatie beheert ruim
1900 woningen. Bij Woningstichting Putten werken zestien
medewerkers; in totaal dertien fte. De leiding van de
corporatie berust bij een eenhoofdig bestuur. Het interne
toezicht bestaat uit vijf leden, van wie twee op voordracht
van de huurders in de RvC zitting hebben. Het werkgebied
is in het dorp Putten. De woningmarkt in dit gebied
kenmerkt zich door de nadruk op koopwoningen. Sociale
huurwoningen omvatten een vijfde van de totale
woningvoorraad in Putten.
Woningstichting Putten wil op de woningmarkt in Putten dé partij zijn die zorgt voor goed en
betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. Wij zorgen voor huisvesting van mensen die hierin
vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien en dragen bij aan een
prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten tussen bewoners, met als doel dat
iedereen zich thuis voelt.
Omdat één van de leden van de Raad van Commissarissen aftreedt, willen wij graag in contact
komen met kandidaten voor de functie
Lid Raad van Commissarissen (M/V)
Kwaliteitsprofiel Bedrijfsvoering & HRM

De kandidaat moet voldoen aan de eisen die zijn beschreven in het profiel voor de raad van
commissarissen. (zie website www.wsputten.nl) Binding met de lokale gemeenschap is een
pré.
Een assessment en referentieonderzoek kunnen onderdeel zijn van de procedure. Dit is
mede om te toetsen of kandidaten voldoen aan de eisen die gesteld worden door het
Ministerie. Kandidaten mogen niet benoemd worden voordat de minister, na uitvoering van
de zogenaamde fit- & proper-toets, een positieve zienswijze heeft afgegeven.
Procedure
 De sluitingsdatum van de vacature
 De eerste gesprekken vinden plaats in de periode
 Fit & proper-toets
 Benoeming
 Start als RvC-lid

: 18 september 2017
: 25 september t/m 6 oktober
: november
: december
: 1 januari 2018

De werving en selectie wordt begeleid door de commissarissen R. Koelewijn en
C. Dijkshoorn.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met C. Dijkshoorn via 06-11879325.
Reageren
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en curriculum vitae graag voor 18 september 2017. Deze kunt u
mailen naar sollicitatie@wsputten.nl.

