
Buurtbeheerder in Tilburg (36 uur) 

 

Woningcorporatie WonenBreburg zoekt voor het wijkteam in Tilburg een daadkrachtige 

buurtbeheerder.   

 

De buurtbeheerders zijn een belangrijk aanspreekpunt voor onze huurders. Tegelijkertijd vormen ze de 

ogen en oren van onze organisatie in de wijk. Als buurtbeheerder leef je je makkelijk in, waardoor je 

begrijpt wat er speelt in de buurt en tussen bewoners. Met een open blik ga je aan de slag met wat je 

aantreft. Omdat elke situatie anders is, ben je doortastend en daadkrachtig in je handelen. Je werkt op 

een persoonlijk en klantgerichte manier aan succesvolle wijken in Tilburg waar onze huurders prettig 

willen wonen. Dit doe je samen met collega’s en netwerkpartners in de wijk: met elkaar spelen jullie in 

op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Je kunt dus goed zelfstandig opereren, maar zoekt ook 

de samenwerking op. Bovendien ben je duidelijk in je communicatie en werk je transparant.  

 

Wat ga je zoal doen?  

- Je onderhoudt het contact met onze huurders, zodat je op de hoogte blijft van eventuele 

sociale problemen waar je vervolgens oplossingen voor zoekt.  

- Je handelt lichte overlastzaken in jouw wijk af, maar helpt huurders net zo goed op weg als ze 

hun sleutels kwijt zijn of vragen hebben over de huur. 

- Je screent de woonomgeving op leefbaarheid en zorgt ervoor dat onze wijken en woningen 

schoon, heel en veilig zijn. 

- Je signaleert onder meer eenzaamheid, verwardheid en vervuiling bij onze bewoners en biedt 

deze huurders de juiste hulp.  

- Je werkt nauw samen met de woonconsulenten in jouw gebied.  

 

Meer weten over deze functie? Collega Frank  vertelt er meer over via de website van 

WonenBreburg!. 

 

Wat levert het op?  

- Voldoening: je bent elke dag van grote betekenis voor het woongenot van onze huurders, die 

niet op de particuliere woningmarkt terecht kunnen.  

- Uitdaging: de verwachtingen van onze huurders managen en ‘nee’ kunnen zeggen, zorgt 

ervoor dat woningen betaalbaar blijven en de wijken leefbaar.  

- Afwisseling: elke situatie is anders en vraagt om een eigen aanpak of oplossing. Hierover 

overleg je met collega’s uit jouw wijkteam, maar ook met netwerkpartners.   

- Salaris: je wordt ingedeeld in salarisschaal F van de CAO Woondiensten.  

- Flexibiliteit: onze 36-urige werkweek maakt het mogelijk om je uren deels naar eigen inzicht 

in te delen.  

 

Wil je reageren?  

Reageer uiterlijk 30 juli 2020 via de website van WonenBreburg en voeg een motivatie en een cv toe. De 

eerste gesprekken vinden plaats op maandag 10 augustus 2020.  Voor meer informatie over de functie 

bel je met Jacqueline Spiering (wijkteamleider) 06- 51006661. Een assessment maakt onderdeel uit van 

het selectieproces.  

 

https://werkenbij.wonenbreburg.nl/vacaturebeschrijving/buurtbeheerder-breda

