
Vacature 
medewerker 

Wonen 
Wat krijg je? 
 We betalen je tussen € 2.545,‐ en  

€ 3.259,‐ (nieuwkomers in de CAO) of 
tussen € 2.684,‐ en € 3.421,‐ bruto per 
maand bij volledig dienstverband. 

 Je krijgt een goede set gereedschap: 
een IPhone of Android smartphone, 
Surface en thuiswerkapparatuur.   

 Je komt terecht in een gezellige, be‐
trokken en uitdagende organisa e met 
korte lijnen. Waar je al je collega’s en 
veel van hun verhalen kent.  

 Je werkweek is 32 uur. 
 Wij bieden volop mogelijkheden om 

jezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
met een opleidingsbudget  
en een online trainingspla orm. Ook 
zijn er doorgroeimogelijkheden. 

Wat ga je doen? 
Dit is echt een lekker afwisselende baan, die in het teken staat van 
onze huurders. Samen met 4 collega’s ben je hun vraagbaak aan 
de telefoon, email of balie. Ook ga je op huisbezoek bij nieuwe 
huurders. Om te horen hoe het met hen gaat in hun nieuwe huis.   
Daarnaast zorg je voor een deel van de huurdersadministra e.  
 
Maar... dat is nog niet alles. Je gaat ook woonmakelaars José en  
Stephan ondersteunen. Je regelt de huurovereenkomsten,  
beoordeelt urgen eaanvragen en gaat samen met poten ële 

huurders huizen bezich gen. Als kers op de 
taart overhandig jij daarna de sleutel aan de 
nieuwe huurder.  
 
Wij zijn een kleine organisa e met het werkge‐
bied in de dorpen. We zijn dichtbij, rechtdoor‐
zee en posi ef. Dat vragen we ook van jou: veel 
persoonlijke aandacht voor huurders en colle‐
ga’s.  

Iets voor jou? 
Wil je meer weten? Bel of app dan André 
Tijssen, manager Wonen. Hij is bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op   
06 ‐ 512 67 789.  

Ga je ervoor? Vul dan ons online sollicita eformulier in  
op www.veluwonen.nl/vacature1. Doe dat vóór 9 februari a.s.  
De eerste gespreksronde is op dinsdag 15 februari. Houd die  
datum alvast vrij in je agenda.  

Wie ben jij?  

 Je bent sociaal en leergierig.   
 Je weet wat je doet als een huurder belt met 

een (technische) vraag en kunt deze snel en 
zelfstandig beantwoorden.      

 Je zorgt voor een uitstekende verhuur‐
administra e.  

 Je vindt dat iedere huurder een fijn 
huis verdient.                  

 Je kunt soepel samenwerken met 
alle soorten mensen.  

 Je zorgt dat huurders zich welkom 
voelen. 

 Je weet de rust te bewaren in een 
hec sche omgeving. 

Daar ben je dan...! 
dé medewerker Wonen die onze huurders gaat helpen met al 
hun vragen én bij het huren van een huis. De collega die houdt 
van persoonlijk contact. Die energie krijgt van het  
ondersteunen van twee teams.   

Ben jij dit? Bel of mail ons dan! We praten graag met je  verder.                 
             
            André Tijssen, manager Wonen          


