
 

 

 

 

Zoek jij een leuke uitdagende baan? Kom dan bij Idealis 

werken! 
 

Wij zoeken een Medewerker verhuur  
(32 uur per week) 

 

Idealis is dé studentenhuisvester van Wageningen en Ede. Wij doen er alles aan om onze 

studenten zo onbezorgd mogelijk te laten wonen. Wij zijn er trots op om op deze manier bij te 

kunnen dragen aan een onvergetelijke studententijd in het mooie Wageningen. Doe jij met ons 

mee? 

 

Vind jij het leuk om in een relatief klein team mee te werken aan de ambities van Idealis? Ben jij 

dé persoon die energie krijgt van het communiceren met en het informeren van woningzoekende 

studenten en promovendi? En zorg jij ervoor dat alle administratieve processen netjes worden 

afgehandeld? Dan is onze functie iets voor jou! 

 

Wij bieden een uitdagende functie, in een leuke organisatie waar medewerkers met heel veel 

plezier werken.  

 

Wat ga je doen? 
Jij informeert en communiceert met (toekomstige) huurders over de toewijzingen en 

verhuuraspecten van Idealis. Toekomstige bewoners worden vriendelijk en 

relatiegericht over processen en woongebouwen geïnformeerd en hun vragen hierover 

worden snel beantwoord. Dit gebeurt veelal via e-mail. Het betreft vragen over het 

toewijzingsbeleid, huur, huurcontracten, huurtoeslag, onderhuur, uitstroom en 

huuropzeggingen. Samen met de student kijk je mee in diverse 

automatiseringssystemen wat zijn of haar status is en help je hem of haar desgewenst 

verder.  

 

Wat breng jij mee? 
Je bent een teamplayer met een servicegericht karakter. Het omgaan met 

(internationale) studenten spreekt je aan, net zoals het werken in een informele maar 

ambitieuze omgeving. Je spreekt de taal van jongeren en communiceert relatiegericht 

en duidelijk in het Nederlands én Engels. Problemen los je zelfstandig op en je toont 

initiatief. Het verhuurproces is volledig digitaal; je kunt vragen van huurders snel 

plaatsen in het proces, je hebt veel affiniteit met automatisering en processen. Je 

begrijpt de achterliggende systemen en ziet het als een uitdaging om de processen te 

optimaliseren. Je werkt accuraat, proactief en je beschikt over minimaal MBO werk- en 

denkniveau. Van humor, plezier in je werk en plezier met je collega’s worden ook wij 

blij. Beschikbare werkdagen in ieder geval op de woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Wat krijg je? 

• Een leuke, afwisselende baan in een informele omgeving. 

• Veel ruimte om te werken aan je ontwikkeling. 

• Veel vrijheid om je werk naar eigen inzichten te doen en om innovatief en ondernemend te 

zijn. 

• Een leuke club collega’s. 

• Een actieve personeelsvereniging en veel aandacht voor elkaar. 

• Inschaling in schaal F van de cao woondiensten tussen € 2.625 - en € 3.187 bruto * op basis 

van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.  



 

 

* Als je in de afgelopen 6 maanden bij een corporatie hebt gewerkt is het maximum van de 

schaal € 3.380,-. 

Interesse 

Heb je interesse in deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan uiterlijk zondag 11 april  

naar vacatures@idealis.nl. Je hoort dan snel of je wordt uitgenodigd voor een nadere 

kennismaking. Een online assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Ook een verklaring 

omtrent gedrag (VOG) stellen wij als eis. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je 

contact opnemen met Linda Cents, manager wonen en vastgoed op telefoonnummer (0317) 

472508. Kijk voor meer informatie over Idealis op www.idealis.nl  

 

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld) 
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