
 

Wij zoeken… 
 

een klantgerichte 
technisch  

medewerker wonen 
 voor 36 uur per week 

 

GEWOON WONEN 

Ben jij een klantgerichte technisch medewerker wonen en adviseer jij huurders 

bij de oplevering van hun woning, bij kleine verbouwingen of bij vocht-

problematiek? Zie jij ook de voordelen van het samenwerken en wil je graag aan 

de slag bij een organisatie die maatschappelijk betrokken is? Dan is dit dé 

functie 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 technisch medewerker adviseer je huurders over de wijze waarop zij hun woning 

mogen opleveren of hoe zij zelf werkzaamheden aan de woning kunnen uitvoeren. Je bent 

verantwoordelijk voor de woningcartotheek en houdt de energielabels actueel. Ook voor 

technische problemen of klachten over uitgevoerde reparaties zijn huurders bij jou aan het 

goede adres.  

Jouw profiel 

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

de omgeving. Je bent stressbestendig en goed in staat om met diverse culturen om te 

gaan. Je bent in staat om je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. Voor 

deze functie is mbo werk- en denkniveau vereist, bijvoorbeeld mbo sociaal werk. 

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 € 3.513,- 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 technisch medewerker wonen aan de slag? Kom een kopje koffie drinken om 

eens de sfeer te proeven en jouw vragen te stellen. Bel voor een afspraak 035-548 50 50. 

Gelijk solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar Bineke Lagerweij, 

hr-adviseur, via info@eemlandwonen.nl of gebruik WhatsApp en stuur jouw gegevens 

naar telefoonnummer 06 24 79 57 56. Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk op  

5 december 2019. Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met 

Saskia Fliek, manager wonen a.i. Meer informatie over Eemland Wonen staat op onze 

website www.eemlandwonen.nl.  

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

 

 

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

 

mailto:info@eemlandwonen.nl
http://www.eemlandwonen.nl/

