
Woonkwartier is een lokaal en maatschappelijk betrokken woningcorporatie in West-Brabant. We 
beheren zo’n 9.500 woningen in achttien (dorps)kernen in de gemeenten Moerdijk, Halderberge 
en Steenbergen. Fijn wonen gaat verder dan alleen de woning. Daarom zetten wij ons, vanuit het 
motto “altijd in de buurt", samen met anderen ook actief in voor de leefbaarheid in de wijken en 
kernen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: persoonlijk, proactief en praktisch. 

Het team Wonen is verantwoordelijk voor de eerstelijns dienstverlening aan huurders en 
woningzoekenden op het gebied van (verhuur, huurincasso en dagelijks onderhoud. Voor dit 
team zoeken wij:  
 
een klantgerichte  

Verhuurmakelaar 
voor 36 uur per week  
 
Functie-inhoud  
Met veel aandacht voor de klant zorg je dat het proces rondom het verhuren van vrijkomende 
woningen soepel en efficiënt verloopt. Zodat onnodige leegstand wordt voorkomen en zowel de 
vertrekkende als de (potentiële) nieuwe huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. In deze 
afwisselende functie heb je veel contact met klanten, collega’s en onze aannemers.  
 
Wat ga je doen? 

 Je bewaakt het verhuurmutatieproces en zorgt dat vrijkomende woningen zo snel mogelijk 
weer verhuurd (kunnen) worden en onnodige leegstand wordt voorkomen; 

 Je bent het vaste aanspreekpunt voor de vertrekkende huurder en potentiele (nieuwe) 
huurders en zorgt dat je met hen snel een goede klantrelatie opbouwt; 

 Je voert voor- en eindinspecties uit, begeleidt het bezichtigen van woningen en verzorgt het 
tekenen van huurcontracten in de woning;  

 Je zorgt er, in afstemming met onze aannemers, voor dat eventuele werkzaamheden in de 
woningen afgerond zijn voor de nieuwe huurder de woning betrekt;  

 Samen met de klantadviseurs en wijkregisseurs adviseer je over en doe je voorstellen om de 
kwaliteit en de voortgang van het verhuur- en mutatieproces te verbeteren. 

Jouw profiel 
Je bent klantgericht, communicatief sterk en bouwt makkelijk een goede relatie op met anderen. 
Je schakelt snel, denkt vooruit, bent daadkrachtig en houdt van regelen. Je kan prima zelfstandig 
werken maar werkt ook graag samen in een team. Anderen ervaren jou als toegankelijk en 
betrouwbaar. Je werkt en denkt op MBO+/HBO werkniveau en hebt ervaring op het gebied van 
verhuur, mutaties en huurrecht en bouwtechnische kennis.  

Wij bieden 
Woonkwartier is open organisatie met een duidelijke visie, grote ambities en heldere 
kernwaarden. Werken bij Woonkwartier betekent werken in een fijne werkomgeving waarin je 
wordt geprikkeld het beste uit jezelf en je omgeving naar boven te halen. We gaan uit van 
vertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Jouw persoonlijke en 
professionele ontwikkeling staat bij ons centraal. We hebben een prettige informele werksfeer en 
werken volgens de principes van het Nieuwe Werken. Wij bieden onze medewerkers diverse 
secundaire arbeidsvoorwaarden en hanteren de CAO Woondiensten. De functie is gewaardeerd 
in schaal G (max. € 3.515) We starten met een jaarcontract met de intentie om dit bij goed 
functioneren om te zetten in een vast dienstverband. 

Reageren? 
Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 28 februari 2021 je motivatie en CV naar 
hr@woonkwartier.nl. Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact 
op met Hilma Korpershoek, adviseur HR of Hester Brinkman, teamleider Wonen via 0168 35 00 
00.  



De eerste gesprekken staan gepland op woensdagmiddag 10 maart en maandagmiddag 15 
maart 2021.  


