Voor de dienst Vastgoed zijn wij op zoek naar een klantgerichte en gedreven

Technisch Administratief
medewerker (36 uur)
Tijdelijk, per direct - 1 juli 2023
Je werkzaamheden richten zich op het plannen en nauwkeurig
vastleggen van ons proces dagelijks- en mutatie-onderhoud,
zowel intern als extern in onze systemen. Je ondersteunt
hierin de afdeling Vastgoed en werkt nauw samen met de
afdeling Klantenservice. Jij bent de spin in het web vanuit
klantvragen die via Klantenservice binnenkomen, welke
afgehandeld moeten worden door onze opzichters. Jij zorgt
dat het proces hierin op rolletjes verloopt en dat opvolging
van de benodigde acties nauwkeurig wordt vastgelegd in
onze systemen. Het betreft hier een nieuwe en tijdelijke
functie. Na afloop van de gestelde periode evalueren we of
deze functie een vaste formatieplaats gaat worden of dat de
taken naar aanleiding van procesverbetering anders worden
belegd.

Jouw plek op de afdeling
De dienst Vastgoed bestaat uit de afdelingen Staf Vastgoed,
Transformatie, Vastgoedondersteuning en de afdeling
Dagelijks Onderhoud. Binnen de dienst werk je dagelijks
samen met ca 60 enthousiaste collega’s.

Wat je gaat doen?
• Je pakt de tweedelijns vragen op die gesteld worden
vanuit team Klantenservice. Dit doe je door de klantvraag
te beantwoorden danwel de vraag of klacht vlot door te
zetten naar je collega’s binnen de afdeling Vastgoed (de
opzichters), opvolging hiervan te bewaken middels de
gestelde kaders en dit proces nauwkeurig vast te leggen in
onze systemen;

• Terugkerende vragen worden door jou opgepakt en verwerkt
in de kennisbank, zodat onze Klantenservice altijd over upto-date informatie beschikt;
•
Je bent het eerste aanspreekpunt voor aannemers en
Klantenservice en zorgt voor juiste, tijdige en volledige
communicatie met derden (huurders, aannemers, collega’s
en overige partijen). Je stelt brieven op in dit kader en legt
het gehele traject nauwkeurig en volgens proces vast in
onze systemen;
• Je optimaliseert de dagelijkse planning voor de opzichters
met betrekking tot dagelijks en mutatie-onderhoud;
• Je beoordeelt klachten en storingen op technisch gebied
volgens vastgestelde processen en al dan niet door het laten
uitvoeren van technische inspecties door onze opzichters.
Je bewaakt de voortgang en communiceert hierover met de

Wat bieden wij?
Een boeiende functie met enthousiaste en betrokken collega’s.
In de eerste instantie wordt een tijdelijk contract geboden
voor de aangegeven duur. De CAO Woondiensten is van
toepassing, aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals een vergoeding voor daadwerkelijk woon-werkverkeer
en de beschikking over een eigen laptop en mobiele telefoon.
Daarnaast bieden we desgewenst thuiswerkmeubilair,
uitstekende opleidingsmogelijkheden, een uitstekende
werksfeer én meer! De functie dient nog gewaardeerd te
worden, maar is voorlopig ingeschaald in salarisschaal F en
bedraagt minimaal € 2.625,- en maximaal € 3.187,- bruto
per maand op basis van 36 uur per week. Kijk voor meer
informatie op www.woonstede.nl/werken-bij-woonstede.

huurder en aannemers;
•
In het kader van mutatie-onderhoud ondersteun je de
vooropname, de eindopname en oplevering en legt dit
eenduidig vast. Na oplevering zorg je dat de mutatie correct
is verwerkt in onze systemen (inclusief ZAV / WMO en
Cartotheek);
• Je signaleert knelpunten en doet voorstellen die de kwaliteit
en efficiency van processen verhoogt.

Wat zoeken wij?
Je bent communicatief zeer vaardig, zowel in woord als
in geschrift en beschikt over uitstekende plannings-/
organisatorische vaardigheden. Je toont initiatief en beschikt
over een probleemoplossend vermogen. Je hebt empatisch
vermogen en weet steeds een juist evenwicht te vinden in de
klantwensen en de belangen van Woonstede. In je werkwijze
ga je voor resultaat en kwaliteit en houdt daarbij steeds het
overzicht: voortgangsbewaking is voor jou vanzelfsprekend.
Je bent flexibel en integer en een echte teamspeler. Als je
vindt dat iets beter of sneller kan, zal je dat zeker inbrengen.
Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO+ opleiding
en hebt affiniteit met techniek. Je bent aantoonbaar zeer
vaardig met MS Office-pakketten. Bij voorkeur heb je kennis
van Tobias AX en ShareWorX. Je hebt enkele jaren relevante
werkervaring opgedaan in een vergelijkbaar soort functie.

Heb je belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Richard Colly, hoofd Vastgoedondersteuning,
via email: rcolly@woonstede.nl of telefonisch via
0318- 695 613.
Wil je solliciteren, mail dan je motivatiebrief en
curriculum vitae voor 12 april ter attentie van
Richard Colly naar: hr@woonstede.nl .
In week 15 krijg je bericht of je wordt uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek in week 16.

