
Wij zoeken voor de afdeling Vastgoed een enthousiaste en klantgerichte:

Opzichter Niet Planmatig Onderhoud 
(32-36 uur)

FUNCTIEPROFIEL
Wat ga je doen in deze veelzijdige functie?
➢ Je behandelt reparatieverzoeken klantvriendelijk, vlot en technisch 

volgens ons beleid
➢ Je verricht mutaties-inspecties en mutatieonderhoud bij ziekte, verlof 

of piekbelasting van je collega
➢ Je beoordeelt, toetst en begeleidt aanvragen voor badkamer-, 

keuken- en toiletrenovaties volgens ons beleid
➢ Je neemt ZAV- en WMO-aanvragen in behandeling volgens ons beleid
➢ Je neemt (garantie)klachten met betrekking op jouw werkgebied in 

behandeling en handelt deze adequaat af
➢ Je voert algemene opzichterswerkzaamheden uit zoals het 

bewaken van de leefbaarheid en het signaleren van schade aan 
ons bezit. Je geeft input aan de MJOB en controleert diverse 
contractwerkzaamheden

FUNCTIE-EISEN
MBO werk- en denkniveau. 
Technische kennis is een must.
Kennis van wet- en regelgeving in de sector is een pré. 
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Je hebt klantgerichtheid hoog in het vaandel staan, hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en een probleemoplossend vermogen. 
Je kan goed omgaan met mensen en weet conflicten op een juiste 
manier op te lossen. Je bent vertrouwd met het werken in Office 365.

WIJ BIEDEN
Een boeiende en afwisselende baan met een eigen takenpakket. 
Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Vooralsnog is sprake van een overeenkomst voor één jaar, daarna 
is een contract voor onbepaalde tijd mogelijk.

JE REACTIE
Ben jij de juiste persoon voor deze functie? Stuur dan je motivatiebrief 
met CV voor 28 februari 2021 naar vacatures@wonenmd.nl. 
Heb je vragen over de functie, dan kan je contact opnemen met 
de manager Vastgoed, Jannie van den Berg. Hij is te bereiken op 
telefoonnummer 06-51686109.

Acquisitie wordt niet in behandeling genomen. 

Meer informatie over Wonen Midden-Delfland is te vinden op onze 
website www.wonenmd.nl

Wij zijn een lokaal 

verankerde corporatie 

met ca. 2.100 woningen 

in de dorpskernen 

Maasland, Schipluiden, 

Den Hoorn en Maasdijk

Met een hecht team 

van 18 collega’s 

werken wij met grote 

betrokkenheid aan 

een goede, duurzame 

en betaalbare 

woningvoorraad die 

passend is bij de 

(toekomstige) vraag. 

De klant staat centraal 

in de dienstverlening 

met onze persoonlijke 

aanpak. 

Onze primaire 

doelgroepen 

zijn huurders en 

woningzoekenden met 

een lager inkomen en 

kwetsbare groepen in 

de samenleving. 

Onderwerpen die 

vooral aandacht krijgen 

de komende jaren 

zijn: duurzaamheid, 

kwaliteit, 

betaalbaarheid en 

een groene omgeving. 


