
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Technisch administratief medewerker  
 

  
 

1. Formele gegevens    

 

Formele datum ingang beschrijving: 1 januari 2023 

Afdeling: Vastgoed 

Is functioneel verantwoording verschuldigd aan: Teamleider Vastgoed 

Is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan: Directeur-bestuurder 

 
 

2. Resultaatgebieden en Verantwoordelijkheden   

1. Technisch administratieve 
werkzaamheden  
Resultaten: 
1. Zorgt voor technisch 

administratieve 
ondersteuning van de 
medewerkers zodat die 
medewerkers zich kunnen 
richten op hun kerntaken. 

2. Zorgt ervoor dat de 
technisch administratieve 
functie in het team juist en 

tijdig conform 
administratieve eisen 
vervuld wordt. 

a) Heeft in algemene zin een technisch administratief 
/organisatorische ondersteunende functie in het team. 

b) Heeft (telefonisch/ via mail) contact met huurders en 
aannemers v.w.b. planning, rekeningen en specifieke 
vragen. 

c) Beheert de opvolging v.w.b. de werkzaamheden Dagelijks 
Onderhoud. 

d) Controleert en verwerkt facturen aan de hand van 
opdrachten.  

e) Houdt toezicht op openstaande opdrachten. 
f) Stelt aan de hand van steekwoorden brieven/e-mails aan 

bewoners en aannemers  op en controleert deze op 

huisstijl en draagt zorg voor verzending. 
g) Verricht urenregistratie- en bewaking. 
h) Beheert materialen en gereedschap (onderhoud en 

inkoop). 
i) Signaleert operationele zaken in het proces dagelijks 

onderhoud die beter kunnen. 

2. Reparatieverzoeken 
Resultaat: 
De behandeling van de 
reparatieverzoeken gebeurt 
vlot, klantvriendelijk en met 
kennis van zaken. 

a) Neemt reparatie- en serviceverzoeken (met behulp van 
vraagboom) zelfstandig in behandeling conform 
richtlijnen en procedures en handelt 85% zelfstandig af. 

b) Maakt opdrachtbonnen voor eigen vaklieden, de 
opzichter en/of vaste aannemers. 

c) Plant reparatie- en serviceverzoeken effectief in. 
d) Zorgt voor afspraak met de opzichter voor complexere 

of onduidelijke reparatieverzoeken. 

 
 

3. Benodigd werk- en denkniveau    

 
MBO-3 werk- en denkniveau op eigen vakgebied.  
De medewerker neemt verantwoordelijkheid inzake bijblijven op het eigen vakgebied. 
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4. Noodzakelijke Functiecompetenties    

 

Functiecompetentie: De mate waarin de medewerker: 

Accuratesse nauwkeurig en zorgvuldig werkt met normaal    
werktempo. 

Dienstverlening inspeelt op en tegemoet komt aan vragen, wensen, behoeften en 
belangen van interne klanten  

Klantgerichtheid de klant als het ware als opdrachtgever ziet. 

Kwaliteitsgerichtheid kwaliteitsnormen hanteert, weinig fouten maakt en verbeteringen 
aanbrengt. 

Resultaatgerichtheid afgesproken resultaten bereikt binnen de gestelde 
randvoorwaarden. 

Zie voor verdere beschrijving de competentiebladen uit de competentiebibliotheek. 
 

5. Algemene onderdelen van de functie    

 
De medewerker: 
1. voert werkzaamheden uit waarvan de medewerker in redelijke wijze kan verwachten 

dat die deel uitmaken van de functie.  
2. zal bij de uitvoering van zijn functie het bedrijfsbeleid, de procuratieregeling, de 

integriteitsregeling en voor de functie relevante procedures en instructies naleven. 
3. beseft dat hij/zij werkt bij een maatschappelijke onderneming en onderschrijft de 

missie en visie van de corporatie. 
4. werkt professioneel samen met collega’s en signaleert in het oog springende zaken. 
5. denkt mee over optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden en is steeds 

gericht op continue verbetering en vernieuwing. 
 

6. Specifieke kenmerken van de functie    

 
De medewerker: 
maakt onderdeel uit van een klein team. Daarom wordt van elke medewerker van het 
team een flexibele instelling verwacht. Het gaat vooral om waar mogelijk waarnemen van 

elkaars werkzaamheden en klantgerichtheid naar elkaar toe. 
 

Voor Akkoord: Voor Akkoord: 

Datum getekend: 
 

 Datum getekend:  

 
 
 

 

Marc Fischer 
Directeur-bestuurder 

 
Technisch administratief Medewerker 

 


