
Als coördinator Servicebeheer schakel je tussen 
bewoners en contractafspraken. Je bent de 
coördinator op het gebied van bijzondere vragen, 
verzoeken of klachten van huurders. Jij zorgt ervoor 
dat zaken voor de bewoner worden geregeld en 
doet dat samen met collega’s en de betrokken 
partijen als leveranciers of gemeenten. Ons doel 
is om onze huurders een echt thuis te geven. We 
willen ons ontwikkelen naar een open, gastvrije en 
betrokken organisatie waarmee je graag in 
gesprek raakt. Jouw opdracht is om te schakelen, 
te stroomlijnen en te verbinden, zodat specia-
le verzoeken of klachten soepel en snel en naar 
tevredenheid met de betrokken partijen worden 
afgehandeld. 

Woonopmaat is een lokale woningcorporatie in de Noordelijke IJmond met bijna 9000 woningen in Heemskerk, 
Beverwijk en Wijk aan Zee. In een organisatie met korte lijnen werken ruim 70 medewerkers dagelijks aan het  
bieden van een prettige en veilige woning en woonomgeving. Woonopmaat heeft een ambitieuze vastgoed- en  
verduurzamingsopgave en werkt in haar opgaven nauw samen met haar huurdersorganisatie, gemeenten en  
andere partners. We krijgen jaarlijks een hoge klantwaardering van onze huurders (A-score Aedes benchmark).  
Daar zijn we trots op! Meer informatie vind je op www.woonopmaat.nl

•	Je bent sociaal zakelijk. Je hebt oog voor de 
huurder en maakt de juiste afwegingen voor de 
organisatie, rekening houdend met beleids- en 
contractafspraken.

•	Je bent sparringpartner voor je collega’s binnen 
Wonen en Vastgoed. 

•	Je kunt plannen en organiseren. Je houdt  
overzicht, bewaakt de voortgang en doet voor-
stellen.

•	Je bent een verbinder. Je bent in staat om  
partijen met verschillende belangen te verbinden 
naar gedragen oplossingen.

Binnen team Wonen is geen dag hetzelfde. In een functie van coördinator Servicebeheer is het schakelen tussen 
het beheer van de contracten en de dagelijkse hectiek van inkomende vragen en bijzondere verzoeken. 
De functie is onderdeel van de afdeling Dagelijks en Wijkbeheer en je flext tussen afdelingen Dagelijks en 
Wijkbeheer en Vastgoed. In principe heb je keurig je taken en activiteiten ingepland, maar kan de actualiteit jouw 
aandacht vragen. Jouw uitdaging is om op de verschillende terreinen voortgang en resultaat te boeken zodat  
bewoners helderheid en duidelijkheid krijgen en de betrokken partijen weten wat er gedaan moet worden.  
Jij lost het op! Aan het eind van de dag gaan jij en je collega’s met een goed gevoel naar huis.

COÖRDINATOR SERVICEBEHEER
VANWEGE ZIEKTE IS DIT EEN TIJDELIJKE FUNCTIE VOOR 1 JAAR

BEN JIJ EEN 
VERBINDER?

Jij gaat op 50/50 basis flexen op twee afdelingen. 
•	 Vanuit Wonen zorg je voor de afhandeling van 

bijzondere reparatie- en onderhoudsverzoeken- 
of klachten en speciale aanvragen van huurders 
(woningverbetering, woningaanpassing, WMO). 
Je analyseert voorts de uitgaven op het gebied 
van dagelijks onderhoud.

•	 Vanuit Vastgoed werk je samen met je collega 
contractbeheerder bedrijfsbureau aan het onder-
steunen en beheren van onderhoudscontracten.

En je doet dit door actief informatie bij collega’s, 
leveranciers, huurders of stakeholders op te halen.

WAT GA JE DOEN?

WAT IS JOUW 
TALENT? 

WAT BRENG JE MEE?
•	MBO+ opleiding.
•	Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
•	Kennis van volkshuisvesting.

DE WERKDAG VAN EEN COÖRDINATOR 
SERVICEBEHEER BIJ WOONOPMAAT

WAT BIEDEN WIJ?
•	Een tijdelijke functie voor 1 jaar (vanwege vervanging).
•	Een fulltime functie (36u).
•	Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten. De functie is ingedeeld in schaal G (afhankelijk  

van leeftijd en ervaring € 2.718 – € 3.328 per maand) en er zijn prima secundaire arbeidsvoorwaarden onder 
andere op het gebied van scholing en opleiding.

WIL JE MEER WETEN OF REAGEREN?
•	Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marco Pieneman, hoofd dagelijks en wijkbeheer via 0251-256010.
•	Wil je reageren? Stuur dan vóór dinsdag 23 april 2019 jouw CV en motivatie naar vacature@woonopmaat.nl  

onder vermelding van coördinator Servicebeheer en houd rekening met de volgende planning: 
de gesprekken met de kandidaten vinden plaats op donderdagmiddag 25 april en vrijdagochtend 26 april.

WIJ ZIJN WOONOPMAAT 
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