
                    
  

  

Zoek jij een mooie en betekenisvolle baan in Apeldoorn?  

De Goede Woning is ter ondersteuning van de afdeling Wonen op zoek naar een nieuwe collega voor 

de functie van:  

  

Verhuurmakelaar (32- 36 uur)  

  

De Goede Woning biedt betaalbare en kwalitatief goede woningen aan ruim 8000 huishoudens. 
Wonen is en blijft een belangrijk fundament in ieders leven en moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor 
iedereen. Het is een belangrijke basis voor gelijke kansen in het leven. Ook ondersteunen we 
bewoners die hulp nodig hebben en dragen we bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Dit doen we 
samen met collega’s en onze samenwerkingspartners. Samen buurten is de rode lijn in ons 
ondernemingsplan. Samen zien we meer en bereiken we meer, leren we van elkaar en versterken we 
elkaar. Samen buurten doen we buiten, maar ook binnen. We investeren in een organisatiecultuur 
waarbinnen verschillende mensen vertegenwoordigd zijn en zich thuis voelen.  

Het werk: Als verhuurmakelaar zorg jij voor de woningtoewijzing aan de juiste woningzoekende en 
een optimaal verloop van het verhuisproces en verhuur- gerelateerde zaken, waarbij de woningen met 
een zo kort mogelijke doorlooptijd en in goede staat opgeleverd worden aan onze huurders.  

Je begeleidt het verhuisproces van de vertrekkende huurder, organiseert bezichtigingen, voert 
woninginspecties uit en beoordeelt de technische staat van woningen en vertaalt de opname in 
technische opdrachten aan onze aannemers. Je informeert onze huurders over diverse zaken zoals 
huurvoorwaarden, servicekosten en eventuele bijzonderheden over buurt of woning. Je inventariseert 
wensen van woningzoekenden en huurders op het gebied van onze overige dienstverlening.  

Ben jij ervaren met de genoemde werkzaamheden? Ben je bekend met kaders zoals woningwet, 
huisvestingsverordeningen, huurbeleid en complexbeheerplannen? Kan jij je met hoofd, hart en 
handen verbinden aan ons werk? Weet jij waar jouw kracht ligt en weet je die in een ander te 
herkennen, zodat we samen een positief verschil kunnen maken? Hou je ervan om je te blijven 
ontwikkelen?  Ook op het gebied van digitalisering en IT? 

Laat het ons weten! Stuur je motivatie met curriculum vitae per e-mail naar Carla Kers, HR adviseur,  
c.kers@degoedewoning.nl. Je kunt tot 28 juni 2021 reageren.  

Meer weten? Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Indira Mensink, Teamleider 
verhuur a.i., via Carla Kers (HRM) telefoonnummer 055-369 69 16.  

Wij bieden je: Een mooie betekenisvolle baan in Apeldoorn met fijne collega’s. Een persoonlijk 
ontwikkelingsbudget van € 900,-  per jaar. Een salaris volgens de CAO Woondiensten. In eerste 
instantie krijg je een arbeidsovereenkomst van 1 jaar. Na dit jaar en bij gebleken geschiktheid ontvang 
je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

  
  
Een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.   
  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
  


