
 

Woningcorporatie ZVH in Zaandam zoekt een 
Verhuurmakelaar nieuwe stijl (36 uur)  

 

Ben jij op zoek naar een baan met veel variatie en verantwoordelijkheid? Ben jij graag de spin in het 
web, waarbij jij de regie en het overzicht in handen hebt en haal je energie uit het contact met de 
klant? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
 

Over ZVH 
ZVH heeft als missie het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen met de laagste inkomens 
in de Zaanstreek, nu en in de toekomst. Dit doen we met mensen die  graag aan deze maatschappelijke 
taak willen bijdragen en daar hun talenten voor in willen zetten. 
Bij ZVH werken we met zelforganiserende teams. Dat biedt veel vrijheid om met elkaar het  werk zelf in te 
richten en een optimale dienstverlening aan onze bewoners te geven. Door   de korte lijnen die er zijn en je 
verantwoordelijkheid in je functie, kun je bovendien snel handelen als dat nodig is. Dat maakt het werken 
bij ZVH aantrekkelijk voor mensen die graag het initiatief nemen, ondernemend zijn en echt resultaat willen 
bereiken en die zich willen blijven ontwikkelen op hun vakgebied. 

 
Over de functie 
Deze functie als verhuurmakelaar is voor 36 uur per week. Als verhuurmakelaar voer je het hele 
verhuurmutatieproces van A tot en met Z uit, zowel voor de nieuwe als de vertrekkende huurder. Dit 
betreft de reguliere verhuur van sociale- en vrije sector huurwoningen en de verhuur aan bijzondere 
doelgroepen. Het verhuren van  parkeerplaatsen en bergingen behoort ook tot de functie. 
Door jouw affiniteit met bouwkunde weet je je de basiskwaliteit van ZVH eigen te maken. Je toetst de 
mutatiewerkzaamheden aan deze basiskwaliteit waardoor je een professionele opdrachtgever voor 
onze co-maker bent. Je bent klantgericht en weet de verwachting van de klant goed te managen. 
Daarnaast neem je deel aan diverse externe overleggen en projecten waarbij je ZVH vertegenwoordigt. 
 
 De functie omvat onder andere de volgende taken: 

- Je voert het complete verhuurmutatieproces uit, van huuropzegging tot oplevering, inclusief de 
inspecties en aansturing van asbest- en mutatiewerkzaamheden (al dan niet met ondersteuning 
van de opzichter); 

- Je zit strak op het proces waardoor er minimale leegstand is; 
- Je zorgt voor het toepassen van de juiste wet- en regelgeving en afspraken, zoals    deze in de 

regio zijn vastgelegd; 
- Je adverteert vrijkomende woningen representatief op Woningnet waarbij je zelf een 

advertentietekst schrijft en ervoor zorgt dat er foto’s van de binnenkant van de woning zijn; 
- Je zorg voor een correcte administratieve afwikkeling; 
- Je initieert vernieuwing en aanpassing in het proces daar waar kaders niet meer voldoen 

of vernieuwing behoeven; 
- Je voert overleg met bijvoorbeeld gemeente en zorgpartijen om te komen tot overkoepelende 

afspraken op het gebied van sociale verhuur en toekennen van sociale huurwoningen. Hierbij 
haal je input en draagvlak binnen de organisatie en          zorg je ervoor dat de uitkomsten in beleid 
worden vertaald; 

  



 

- Je levert een bijdrage aan het jaarverslag en verslaglegging voor externe 
doeleinden; 

- Je levert maandelijks een bijdrage aan de verantwoording van het dashboard. Op het dashboard 
staan een aantal KPI’s waaronder het budget, leegstand, toewijzing en klantwaardering; 

- Je werkt samen met je collega’s van het team Verhuur. Het team bestaat naast jou                       uit 2 
verhuurmakelaars en 1 administratief medewerker. Samen verdelen jullie de dossiers en zorgen 
voor een efficiënte en effectieve uitvoer van het verhuurproces. 

 
Jouw talenten 
Wij zoeken een enthousiast, assertief en daadkrachtig persoon die zelf initiatief neemt en op zoek gaat 
naar antwoorden, daar waar het pad nog niet uitgestippeld is. Je hebt een HBO diploma en functioneert 
op dit niveau. Je hebt kennis van het huurrecht en enige bouwkundige kennis. Je haalt voldoening uit het 
contact met de huurder en bent kritisch.  
Ervaring als verhuurmakelaar is een pre, maar geen eis; leergierigheid staat voorop. 
Ervaring met Dynamics Empire en Woningnet is een pré. 
Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in de dossiers die jij behandelt en je werkt hierin  resultaatgericht 
en zelfstandig. 
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als schrift, je weet de  boodschap op een 
tactvolle wijze te brengen en je hebt een stevige persoonlijkheid waardoor je lastige gesprekken niet uit 
de weg gaat. 
Je wil graag meewerken aan het verbeteren van onze dienstverlening en je zoekt de  samenwerking 
met collega’s of externe partijen actief op. Je bent in het bezit van je rijbewijs B. 

 
Wat wij bieden 

- Het salaris bedraagt maximaal € 3.979,00 bruto per maand op fulltime basis en is afhankelijk 
van je kennis en ervaring. De functie is ingeschaald in schaal H van de CAO-Woondiensten (voor 
oude doorstromers in de sector geldt een ander maximum); 

- A-la-carte vergoeding van maximaal € 160,00 netto per maand bij een fulltime 
dienstverband; 

- Een dienstverband van 36 uur per week; 
- Een arbeidsovereenkomst van een jaar met een mogelijkheid op een vaste aanstelling bij 

gebleken geschiktheid en voldoende formatie; 
- Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer; 
- Mogelijkheden tot scholing; 
- Persoonlijk Loopbaanontwikkelingsbudget voor jouw loopbaan; 
- Deels mogelijkheid tot thuiswerken wanneer jouw agenda dat toelaat. 
- Voor je werk krijg je de beschikking over een mobiele telefoon en een surface. 



 

 

Reageren kan 
Als je enthousiast wordt over deze baan, maken we graag kennis met je. Je motivatiebrief       en CV kun je 
tot uiterlijk 26 juli 2021 mailen naar p.schriek@zvh.nl. 

 

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Roy Krijnen, 
assetmanager ad interim. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-14303789 of  per e-mail 
r.krijnen@zvh.nl. 

 

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met het team P&O op  telefoonnummer 
075-6811742. 

 
Een selectieassessment en referentiecheck kan deel uitmaken van het selectieproces. Het overleggen             t                  van 
een verklaring omtrent gedrag behoort bij de selectieprocedure. 

 
Deze functie wordt zowel intern als extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten voorrang op plaatsing in de functie. 

 
Meer weten over ons? Kijk op onze website: www.zvh.nl 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


