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Technisch Administratief medewerker 
20 uur en 24 uur 

 

Als de kraan lekt of de deur klemt bij onze huurders, dan wil je graag dat het snel en goed 

wordt opgelost. Je schakelt snel en de klant staat bij jou op nummer 1. Je beweegt mee 

met klanten die meer hulp nodig hebben, maar je trekt ook duidelijke grenzen wanneer er 

eisen worden gesteld. Als jij er bent is er rust, overzicht en tempo. Kortom voor jouw de 

ideale werkomgeving een dynamische maatschappelijke organisatie. 

 

Zo ziet je dag eruit 

Na een kop koffie met je collega’s, doe je je headset van de telefoon op en open je de 

digitale inbox voor de reparatieverzoeken. Vanaf 08.15 uur bellen huurders voor 

reparatieverzoeken. Je luistert goed, stelt relevante vragen en registreert het verzoek in 

een geautomatiseerd systeem. Tussendoor en na 12.00 uur als de lijnen sluiten verwerk je 

de opdrachten aan aannemers voor reparatieonderhoud en bewaak je de voortgang van de 

reparatieverzoeken. Ondertussen houd je de agenda’s van de collega’s in de gaten en plan 

je voor de opzichters huisbezoeken in. Wanneer iemand iets wilt verbouwen in de woning 

komt de aanvraag bij jou binnen en beoordeel je samen met de opzichter of dit kan en 

maak je een passende brief. Ook de controle van de facturatie en klanttevredenheid 

behoren tot je takenpakket.  

 

Zo ben je succesvol! 

Dienst verlenen zit in je bloed, je wilt graag mensen helpen en je kan tegen een stootje. Je 

hebt affiniteit met bouwkunde of de woningmarkt en je bent handig met geautomatiseerde 

systemen. Je kennis en ervaring met reparaties en klein onderhoud aan woningen. Bij 

voorkeur heb je een opleiding gedaan richting bouwkunde, Nimeto of installaties op MBO 3 

of 4. Als je geen relevante opleiding hebt maar je bent wel enthousiast over de functie dan 

bieden wij jou cursussen en opleidingen aan om deze functie te leren. Je beschikt over 

goede communicatieve en commerciële vaardigheden en je bent goed in staat je in te leven 

in de situatie van de klant. Natuurlijk ben je stressbestendig en accuraat.  

 

Wat bieden wij jou.  

Je maakt deel uit van een klein hecht team. We gaan je helpen om goed in je rol te komen. 

We houden van humor en samenwerking. Een goede collegiale sfeer is een must. In het 

begin zal je meewerken met je collega’s om de afdeling te leren kennen, maar uiteindelijk 

ga je verder ontwikkelen en kun je onder supervisie ook zelfstandig zaken oppakken. Wij 

zijn een KLIMMR-organisatie. Ontwikkelen staat bij ons hoog in het vaandel. Jouw salaris  

ligt tussen € 2.492,-- en € 3.127,-- per maand (cao woondiensten). Heuvelrug Wonen kent 

aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving. Wij vinden 

het fijn als de 20 uur verdeeld worden over vier dagen. 

 

Solliciteren? 

Wil je meer weten over de vacature of het team? Bel Patricia van Tilburg – Coördinator 

Verhuur en Dagelijks Onderhoud of een van haar collega’s: 0343-536080 voor een afspraak 

om een (digitaal) kop koffie te drinken. Dan kun je je vragen stellen en besluiten of je wilt 

solliciteren. De vacature wordt gesloten als we een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

Sollicitaties kun je richten aan sollicitatie@heuvelrugwonen.nl. Mocht je nog op vakantie 

gaan, wil je de periode vermelden in je sollicitatiebrief. Dan houden we daar rekening mee. 

 


