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Woningbouw-vereniging  
St. Willibrordus in Wassenaar 
is actief als verhuurder van 
ruim 1300 woningen in de 
sociale sector.

De corporatie is een 
maatschappelijke 
onderneming, die op diverse 
terreinen nauw samenwerkt 
met verschillende partners.

De komende jaren ontwikkelt 
de corporatie een aantal 
ambitieuze plannen. Het 
strategisch voorraadbeheer 
wordt uitgevoerd. Verder  
worden er woningen  
verduurzaamd en gebouwd.

De corporatie streeft er als zeer 
klantgerichte organisatie naar 
om de kwaliteit van de door 
haar geboden service op een 
hoog niveau te houden.

Voor de werving en selectie 
houden we ons aan de NVP-
sollicitatiecode.

Acquisitie: nee,  
we werven écht zelf

Voor de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een:

Technisch administratief medewerker
Administratief, communicatief en 

digitaal vaardig
Voor circa 24 uur per week (minimaal 4 ochtenden)

Doel: je zorgt ervoor dat de huurder tevreden is met de afhandeling van  
zijn of haar reparatieverzoeken en technische servicevragen.

De afdeling Vastgoed bestaat uit 5 mensen, die verantwoordelijk zijn voor 
het uitstekend onderhouden en verduurzamen van ons woningbezit.  
De afdeling heeft twee allround vakmannen.

Wat ga je doen?
a) Onze huurders klantgericht te woord staan.
b) Reparatieverzoeken en technische servicevragen behandelen. 
c) Opdrachtenbonnen maken voor onze vaklieden of onze aannemers.
d) Inplannen van reparatieverzoeken bij huurders.
e)  Controleren en administratief goed afhandelen van facturen en bonnen 

van aannemers.
f)  Allerlei administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van 

eenvoudige brieven aan huurders, urenregistratie en het beheren van 
materiaal en gereedschap.

g) Contact onderhouden met alle betrokkenen zodat alles goed verloopt.

Functie-eisen:
Je hebt MBO-3 werk- en denkniveau. Heel belangrijk zijn je administratieve 
én communicatieve vaardigheden. Je bent digitaal ook erg vaardig. 

Technische affiniteit is een pré, want het gaat om technische klachten. 
Heb je nog weinig technische achtergrond maar wil je hiervoor snel opgeleid 
worden, ook dan kun je solliciteren.

Wij bieden
Een veelzijdige functie in een enthousiast team bij een kleine kerngezonde 
corporatie. 
Salaris (schaal F CAO Woningcorporaties) maximaal € 3.438,- bruto bij 
fulltime (36 uur) werken. 
Eerst een jaarcontract dat bij goed functioneren een vast contract wordt. 
Werken in ons mooie kantoor: thuiswerken kan niet bij deze functie.

De sollicitatieprocedure
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 19 december.

Jouw reactie
Wij zien jouw reactie graag uiterlijk maandag 12 december aanstaande 
tegemoet. 

Je kunt je sollicitatie mailen naar Guido Dekker, onze externe 
personeelsadviseur: g.dekker@mensenwerk-advies.nl. Voor meer informatie 
kun je hem bellen op telefoonnummer: 06 482 79 607. De functiebeschrijving 
is te downloaden via de website www.wbv-willibrordus.nl.
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