
Maasdelta Groep zoekt

Maasdelta Groep is 
een middelgrote 
woningcorporatie met 
woningen in Maassluis, 
Hellevoetsluis en Spij-
kenisse. Ons kantoor 
staat in Spijkenisse. 

Met 170 medewerkers 
zorgen we voor goede 
dienstverlening aan 
onze klanten die onge-
veer 16.000 woningen 
en bedrijfspanden van 
ons huren. Kijk ook op: 
www.maasdelta.nl.
 

Maasdelta is een orga-
nisatie die midden in 
de maatschappij staat. 
Je krijgt veel vrijheid 
om je werk uit te voe-
ren en als medewerker 
heb je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden. 
Denk aan een vitali-
teitsregeling, ruime 
vergoeding voor ziek-
tekostenverzekering, 
reiskostenvergoeding 
en plaats- en tijdsonaf-
hankelijk werken.  

Wijk-/huismeester
36 uur per week

In ons team omgevingsbeheer ben je samen met de wijkbeheerder en andere 
wijk-/huismeesters verantwoordelijk voor het schoon, heel en veilig houden van je 
wijk. Je onderhoudt actief contact met bewoners. Zo wordt de leefbaarheid in de 
wijk vergroot en problemen voorkomen. Vanuit jouw signaalfunctie lever je een 
bijdrage aan het wijkbeheerplan. Je bent het aanspreekpunt van onze huurders in 
de wijk. Daarnaast ben je de ‘oren en ogen’ in de wijk voor Maasdelta.

Wat verwachten wij van je?
Je bent een ‘sociale duizendpoot’ die het leuk 
vindt om de best mogelijke service te verlenen, 
maar ook op de juiste manier ‘nee’ kan zeggen. 
Je toont empathie, door oprecht te luisteren 
naar de vraag van de klant en je in te leven 
in zijn of haar situatie. Je bent communicatief 
sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Een kort 
gesprek in het Engels voeren gaat je goed af. Je 
vindt makkelijk jouw weg binnen verschillende 
automatiseringssystemen. Je voelt je verantwoor-
delijk om de klant zo goed mogelijk te helpen. 
Daarvoor zoek je samenwerking met collega’s 
en maatschappelijke partners om tot het beste 
resultaat te komen. Voor deze functie moet je 
daarnaast ook goed zelfstandig kunnen werken.

Ben jij de persoon die we zoeken?
Om je functie goed te vervullen vragen wij MBO 2 
werk- en denkniveau, maar je wilt jezelf blijven ontwikkelen. Je hebt ervaring in een 
dienstverlenende functie. Je vindt het belangrijk te investeren in een goede relatie 
met de huurders om op deze manier mee te werken aan een goed leefklimaat in de 
wijk. Door jouw duidelijke, respectvolle communicatie en inlevingsvermogen, moti-
veer je de huurder goed om te gaan met de woning en leefomgeving. Affi niteit met 
techniek en/of woningbouw is een voordeel. Integriteit is natuurlijk een vereiste. 

Meer informatie
Bij deze functie hoort salarisschaal D (€ 2.397 tot € 2.944 bij een fulltime dienstver-
band) volgens de CAO Woondiensten. Voor meer informatie over de functie neem 
je contact op met Marty Boutkan via: m.boutkan@maasdelta.nl of 0181 - 603 703. 

Stuur je sollicitatie voor 1 maart 2021 via e-mail naar: hr@maasdelta.nl. 

Word jij mijn nieuwe collega?

“Omgevingsbeheer Hellevoetsluis is enthousiast en gedreven. 

Ons team bestaat uit 6 leden die denken in creatieve oplossin-

gen. Wat maakt onze functie zo leuk en bijzonder? Elke dag is 

anders met 25 afwisselende taken 

onderverdeeld in schoon, heel, vei-

lig en leefbaarheid. Communiceren 

met bewoners is een van je belang-

rijkste taken, zowel in gesprek als 

digitaal. De dagelijkse contacten 

met politie, opbouwwerk, zorgpar-

tijen, gemeente en onze interne 

organisatie maken het werk erg 

afwisselend. Ben je fl exibel, durf 

je de handen uit de mouwen te steken, heb je een goed inle-

vingsvermogen en hart voor je bewoners en de wijk waarin je 

werkt? Dan zoeken wij jou om ons team compleet te maken!”


