
 
 
 
 

Mutatie opzichter 
(36 uur) 

           

Samen met onze verhuurmakelaars en ketenpartners zorg je ervoor dat onze huurder zich meteen thuis voelt 
in zijn nieuwe woning! Hierbij hou je rekening met onze kwaliteitseisen en budgetten.  
 

De functie 
Als mutatie opzichter ben je verantwoordelijk voor het mutatieproces voor zowel de voortgang als de 
kwaliteit. Hiervoor 

 verricht je voor- en eindinspecties en maak je afspraken met de vertrekkende huurder over hoe de 
woning bij vertrek achter te laten; 

 zorg je voor werkomschrijvingen en opdrachtverstrekkingen richting ketenpartners. Hiermee worden te 
verrichten werkzaamheden duidelijk en welk budget beschikbaar is; 

 voer je in Tobias AX een sluitende administratie zodat de kosten inzichtelijk zijn; 

 bewaak je de voortgang van het opleveren van de woning en spreek je waar nodig de ketenpartner aan 
op de planning. Hierdoor zorg je ervoor dat de woning op tijd aan de nieuwe huurder wordt opgeleverd; 

 let je bij de inspecties en oplevering door de ketenpartners op de kwaliteit van het geleverde werk en 

 werk je nauw samen met onze zes verhuurmakelaars en coach en ondersteun je hen. 

Woonkracht10 

 Als woningcorporatie in de Drechtsteden met meer dan 11.000 woningen werken we met 125 collega’s 
samen om onze klant een goede en betaalbare woning te bieden. 

 Binnen Woonkracht10 ben je werkzaam in het team Dagelijks Onderhoud, samen met 13 collega’s werk je 
zeer nauw samen met de 10 collega’s van team Verhuur. 

 Wij geven niet alleen thuis aan onze klant maar ook aan onze medewerkers! 

 We zijn betrokken, verbindend, ondernemend en klantgericht. 

 Bij ons is er ruimte voor eigen initiatieven en het nemen van je verantwoordelijkheid. 

 Zie ook https://www.woonkracht10.nl/over-woonkracht10 
 

Dit ben jij 

 Je voelt aan wat de klant nodig heeft en brengt de boodschap helder over. Hierbij sta je stevig in je 
schoenen. 

 Je bent kwaliteits- en kostenbewust en resultaatgericht. 

 Techniek kent geen geheimen voor jou, maar ook met administratie kun je goed uit de voeten. 

 Je vindt het leuk om jouw kennis en ervaring te delen met onze verhuurmakelaars. 

https://www.woonkracht10.nl/over-woonkracht10


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

Wij bieden  

 Na een jaarcontract zicht op vaste aanstelling; 

 Met de functie in schaal G van de CAO Woondiensten, verdien je minimaal € 2.869,- tot maximaal € 
3.706,- bruto per maand; 

 De mogelijkheid om 4 dagen 9 uur te werken; 

 Een vaste bedrijfsauto; 

 Ruimte om zelfstandig de functie verder te ontwikkelen én  

 Een stabiele werkomgeving met leuke collega’s! 

  
 

We maken graag kennis met je! 
Voor meer informatie over de functie, staat teamleider Ruud van Wijk je graag te woord. Hij is bereikbaar via 
078 620 20 00. Enthousiast geworden en zin om onder het genot van een digitaal kopje koffie kennis te 
maken met ons? Graag ontvangt Ruud ter voorbereiding je motivatie en je CV uiterlijk op 30 november 2020. 
Je kunt deze sturen naar hr@woonkracht10.nl 
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