
 

Wij zoeken… 
 

een servicegerichte 
verhuurmakelaar 

 voor 36 uur per week 
 

GEWOON WONEN 

Word jij het gezicht voor onze huurders bij het vinden en verlaten van een woning? 

Ben jij organisatorisch sterk, service- en oplossingsgericht en voel jij je thuis in de 

volkshuisvesting? Dan is deze functie als verhuurmakelaar echt iets voor jou! 

Gewoon Wonen  

Dat is waar wij als woningcorporatie voor staan. Gewoon Wonen klinkt simpel, maar is 

voor Eemland Wonen meer dan vier muren en een dak boven het hoofd. Wij vinden het 

de ‘gewoonste zaak’ dat iedereen goed kan wonen, ook mensen met een laag inkomen. 

De functie 

Als verhuurmakelaar geef je samen met je collega’s opnieuw vorm aan het verhuurproces, 

leefbaarheidsvraagstukken en huurinkomsten. Als specialist ben je verantwoordelijk voor het 

complete verhuurproces; van het beëindigen van huurovereenkomsten, gereedmaken van 

woningen voor de verhuur en het opnieuw verhuren van woningen. In dit proces staat de 

(toekomstige) huurder centraal. Ook coördineer je binnen de organisatie het proces van 

mutatieonderhoud en onderhoud je contacten met de (kandidaat-)huurder.  

Jouw profiel 

Je bent communicatief vaardig, kan snel schakelen en je bent servicegericht met oog voor de 

omgeving. Je hebt kennis van het volledige verhuurproces en je bent in staat om je zowel 

mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. Voor deze brede functie is hbo werk- en 

denkniveau vereist. Je hebt een aantal jaren ervaring binnen de corporatiesector, bij 

voorkeur als verhuurmakelaar. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een leuke, dynamische functie in een maatschappelijk betrokken organisatie. 

Eemland Wonen is een organisatie in beweging en er is veel ruimte voor (persoonlijke) 

ontwikkeling. Wij zijn een KLIMMR-organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de 

CAO Woondiensten. Het salaris bedraagt maximaal € 3.436,- bruto per maand bij een fulltime 

dienstverband (schaal G). Inschaling geschiedt op basis van relevante opleiding en ervaring. 

Na een jaarcontract behoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 

Solliciteren 

Wil je als verhuurmakelaar aan de slag? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar 

Bineke Lagerweij, hr-manager, via info@eemlandwonen.nl. Wij ontvangen jouw reactie graag 

uiterlijk op 15 november 2019. Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen 

met Saskia Fliek, manager Wonen a.i., zij is bereikbaar via telefoonnummer (035) 548 50 39.  

Meer informatie over Eemland Wonen staat op onze website www.eemlandwonen.nl.  

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

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