Vacature: medewerker Woonservice
Woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer is op zoek naar twee medewerkers
Woonservice voor 32 uur.
Hoe ziet je dag eruit?
Je begint je werkdag vandaag vanuit huis met een online overleg met je directe collega’s
Woonservice. In deze dagstart bespreken jullie het verbeterbord en de aandachtspunten voor
vandaag. Een huurder heeft een klacht ingediend over een reparatie en jullie bespreken wat we
hiervan kunnen leren. Na de dagstart start je telefoondienst. Telefonisch neem je reparatieverzoeken
in behandeling van onze huurders. Je geeft informatie en advies aan huurders over alle zaken die
betrekking hebben op wonen. Hierin probeer je te zoeken naar de beste oplossing en overleg je met
een van de aannemers over de mogelijkheden.
Na de lunch maak je een wandeling en praat je telefonisch bij met de teamleider Woonservice over
afgelopen week. Het was een drukke week en vanmiddag heb je nog een aantal huurovereenkomsten
en huuropzeggingen te verwerken. Ook beantwoord je vragen en verzoeken die digitaal via ons
klantenportaal zijn binnen gekomen. Tot slot sluit je je werkdag af met het inplannen van een afspraak
met een van de Woonconsulenten om een casus te bespreken. Thuis werken gaat prima maar een
dag op kantoor is een welkome afwisseling en je kijkt ernaar uit!
Wie ben jij?
Na een MBO of HBO opleiding heb je ervaring opgedaan in een klantgerichte en dienstverlenende
functie. Luisteren is een van jouw kerncompetenties en doordat je goed kunt doorvragen breng je de
vraag van de klant goed in kaart. Je laat je niet snel van de wijs brengen door een moeizaam gesprek
en door jouw open en tactvolle communicatie weet jij mensen te bereiken en te helpen. Zowel
mondeling als schriftelijk weet jij een heldere boodschap te geven. Je bent flexibel en je hebt geen 9-5
mentaliteit. Daarnaast kun je goed samenwerken, ben je enthousiast en vriendelijk.
Heb je technisch inzicht en draai jij je hand niet om voor digitaal werken, dan zoeken we jou!
Wat vind je bij ons?
De Goede Woning beheert ruim 6.000 huurwoningen in Zoetermeer. Onze huurders waarderen ons
en we zijn financieel gezond. Onze opgave lees je in ons ondernemingsplan op
www.eenpassendthuis.nl. Onze communicatielijnen zijn kort en de werksfeer is open, informeel en
collegiaal. De Goede Woning is een lerende organisatie. We zetten continu stappen om onszelf te
verbeteren, zodat we goed kunnen inspelen op alle veranderingen en uitdagingen, Belangrijk, want we
streven naar een hoge klanttevredenheid.
Wat bieden wij jou?
Een veelzijdige functie als medewerker Woonservice bij een woningcorporatie die zich goed op haar
toekomst voorbereidt. Waarin je je verder kunt ontwikkelen in een interessante functie met veel
klantencontacten. Je begint met een jaarcontract. Als we beiden blij zijn met onze match, wordt dit
omgezet in een vast contract. Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring: minimaal € 2.495
en maximaal € 2.969 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (salarisschaal E van de CAO
Woondiensten).
Herken je je in deze vacature?
De werving is in samenwerking met Corpo Mission. Solliciteren kan via de website van Corpo Mission
www.corpomission.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 21 februari 2021.
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Corpo Mission (088) 266 68 88.
Meer informatie over ons bedrijf lees je op www.dgw.nl en over de CAO Woondiensten op
www.aedes.nl. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

