
 
 

Een afwisselende baan! 
 
 
 
 
 
Voor studenten in Nijmegen en Arnhem biedt SSH& met bijna 7.000 kamers simpelweg het 
beste woonaanbod. Studentgedreven, gemakkelijk & samen zijn onze kernwaarden.  
Ben jij dienstverlenend, beschik je over twee rechterhanden, kun je het uitvoeren van 
reparaties moeiteloos afwisselen met regelwerk en administratie? En word je blij van het 
werken met studenten? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

 
Complexbeheerder 
 
Als complexbeheerder zorg je er samen met je collega complexbeheerders voor dat de 

gebouwen en panden van SSH& schoon, heel en veilig zijn. Je inspecteert de complexen 

periodiek en voert op verzoek van studenten reparaties uit. Waar nodig schakel je derden in, 

maak je werkafspraken met aannemers, installateurs en schoonmaakdiensten en zie je erop toe 

dat de uitvoering naar wens verloopt. Daarnaast ondersteun je de projectleiders bij het jaarlijks en 

planmatig onderhoud. Voor een goede service en dienstverlening werkt je nauw samen met de 

klantbeheerders in je cluster.   

 

Je bent handig, oplossingsgericht en voldoende administratief en digitaal onderlegd om de 

reparatieverzoeken te verwerken. Je vindt het leuk en kunt goed communiceren met onze 

doelgroep de studenten (ook in het Engels). 

 

Wij bieden 

- Een baan voor 36 uur 

- Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 

- Een goed salaris, tussen € 2.495,- en € 2.969,- op fulltime basis, aangevuld met 8% 

vakantietoeslag. De functie valt in salarisschaal E van de CAO Woondiensten. Inschaling 

vindt plaats op basis van kennis en ervaring 

- Een aantrekkelijk takenpakket, met ruimte voor eigen initiatief en inbreng 

- Ruimte en ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen 

- Een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie 

- 60 leuke collega’s 

- Een actieve Personeelsvereniging met leuke activiteiten 

- Moderne digitale voorzieningen om je werk goed uit te kunnen voeren 

 

Wij vragen 

- MBO werk- en denkniveau 

- Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie 

- Je beschikt over technisch inzicht en ‘twee rechterhanden’ 

- Je communiceert helder, duidelijk en vriendelijk 

- Je kunt je goed uitdrukken in het Engels (i.v.m. de internationale studenten) 

- Je bent handig met digitale communicatievormen en bent administratief onderlegd 

- Je bent behulpzaam en kunt goed samenwerken 

- Je bent oplossingsgericht en kunt goed prioriteiten stellen 

- Je bent bereid om af en toe bereikbaarheidsdiensten te draaien (buiten kantooruren) 

 



  
  
  

 
 

 
 

 

Ben jij onze ideale kandidaat? Solliciteer dan nu! 
Solliciteren kan tot en met zondag 11 april door een e-mail met motivatie en CV te sturen naar 
sollicitatie@sshn.nl. Heb je vragen over de inhoud van de vacature? Stel deze dan aan Moniek 
Derks-Schoofs, manager Vastgoed, via telefoonnummer 024 - 359 49 60.  
 
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 15 april 2021. Waarschijnlijk middels 
videobellen en indien de situatie het toelaat, bij ons op kantoor.  
 
We vragen je om een VOG verklaring en referenties van vorige werkgevers.  
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