
      Woonconsulent Leefbaarheid 
             (32- 36 uur per week) 

 
Zoek je een baan in de buurt? 
Heb je affiniteit met mensen?  
Sta je stevig in de schoenen? 
Wil je jezelf ontwikkelen? 

 
Dan kan dit jouw baan worden! 
Wil jij samen met bewoners werken aan prettige en leefbare buurten? Ben jij een kei in het oplossen 
van overlastzaken en burenruzies? En zoek jij een brede functie in een organisatie die werk doet wat 
er toe doet? Dan zoeken wij jou!  
 
Onze bewoners redden zich voor een groot deel prima. Een deel van onze bewoners en buurten 
vraagt jouw aandacht. Als woonconsulent Leefbaarheid ben je hét gezicht voor onze bewoners. 
Samen met je collega’s en ketenpartners in de wijk zorg jij ervoor dat de leefbaarheid optimaal is.  
Daarnaast ondersteun je bewoners in hun verhuisproces.  
 
Wat breng je mee? 
Je staat stevig in je schoenen en bent doortastend. Je kunt zelfstandig en goed samenwerken. 
Relevante werkervaring is een vereiste voor o.a. overlast, woonfraude en omgang met kwetsbare 
huurders. Je hebt minimaal een opleiding (MBO-4) woonconsulent, sociaal juridische dienstverlening 
of openbare orde met succes afgerond. Als je kennis hebt van huurrecht is dat een pré.  
 
Wij bieden je 
Een uitdagende baan in West-Friesland, prettige collega’s en een positieve werksfeer, zodat je het 
werk met plezier kunt doen. De Woonschakel biedt een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 800  - 
€ 900 per jaar en de mogelijkheid tot het kopen van 4 weken extra verlof. De functie is gewaardeerd 
volgens schaal H van de CAO Woondiensten. 
 
Informatie & sollicitatie 
Voor informatie over de functie kun je op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met Henriëtte Doppenberg (Afdelingshoofd Wonen) tel. 06 46 02 5 161.  
Je sollicitatie kun je vóór 25 maart 2021 per e-mail richten aan sollicitatie@dewoonschakel.nl.  
De eerste gespreksronde is maandag 29 maart 2021 op ons kantoor in Medemblik. 
 
Onze organisatie 
De Woonschakel is een sociale verhuurder met bijna 6.000 huurwoningen in West-Friesland. Onze 
kantoren zijn gevestigd in Medemblik, Bovenkarspel en Obdam. Circa 80 medewerkers, waarvan 
25 medewerkers in het onderhoud/renovatie, houden zich bezig met de verhuur, bouw en 
onderhoud van betaalbare huurwoningen. 
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