
 
 

           Frontoffice medewerker 
            (gemiddeld 20 uur per week) 

 
 
Woningcorporatie De Woonschakel heeft een woningaanbod van circa 6.000 verhuureenheden in de 
regio West-Friesland. De corporatie beschikt over een eigen onderhoudsdienst van 25 medewerkers. 
Totaal heeft De Woonschakel 75 medewerkers in dienst. 
 
Ben jij onze nieuwe collega? 
Voor onze afdeling Klant zoeken wij twee frontoffice medewerkers (m/v), afdeling Klant – Algemeen. 
Gemiddeld 20 uur per week, welke flexibel ingeroosterd worden. In de zomermaanden en drukke 
perioden de bereidheid om extra uren te werken als omstandigheden dat noodzakelijk maken. 
 
Inhoud van de functie 
Het afdoen van eerstelijns klantcontacten en het uitvoeren van diverse administratieve 
werkzaamheden.  
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:  
- Ontvangst bezoekers en telefoonaanname;  

- Beantwoorden van niet-specialistische vragen van klanten met behulp van de kennisbank;  

- Registreren van klantcontacten, gemaakte afspraken en vervolgacties;  

- Aannemen en administratief verwerken van reparatieverzoeken;  

- Administratief verwerken van huuropzeggingen.  
 
Werkdagen, werktijden en werklocaties:  
Verdeeld over minimaal 3 dagen per week, in wisselende tijden (tussen 08.00 en 16.30 uur) en 
wisselende locatie. Het werkrooster wordt minimaal twee weken van tevoren bekend gemaakt op 
basis van verwachte piekmomenten en schoolvakanties.  
 
Kennis 
- MBO-3 niveau;  
- Kennis van automatiseringssystemen;  

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  

- Goede communicatieve vaardigheden (een luisterend oor en het vermogen om goed door te  
  kunnen vragen);  

- Kennis van huurrecht is een pré;  

- Rijbewijs B en in bezit van eigen auto.  
 
Ons aanbod 
Wij vragen veel van onze medewerkers en ook van jou. Jij kan rekenen op een uitdagende en brede 
functie in een gedreven team met veel zelfstandigheid. Het betreft een informele werkomgeving met 
een salaris van € 2.495 tot € 2.969 bruto per maand op basis van 36 uur.  
 
Informatie & sollicitatie 
Voor meer informatie kun je op werkdagen tussen 08.00 – 16.30 uur contact opnemen met Simone 
Schröder (afdelingshoofd Klant), tel. 06 53 67 01 80. Je sollicitatie kun je vóór maandag 20 april 2020 
richten aan: sollicitatie@dewoonschakel.nl.  
De kennismakingsgesprekken zijn op 22 en 23 april 2020.  
 
Geen acquisitie / geen doorplaatsing vacaturesites 


