
 

 
 
 
Werken vanuit de bedoeling bij woningcorporatie Zayaz 
Wij zijn Zayaz. Een Bossche woningcorporatie waar zo’n 130 mensen zich dagelijks actief inzetten om 
30.000 mensen in de stad een thuis te bieden. De 13.000 woningen die wij verhuren en beheren, zijn 
hun basis.  
Steeds meer merken we dat het echt kán: om vanuit je talenten en drijfveren te werken. Werken 
vanuit onze bedoeling noemen we dat. Met vertrouwen in elkaar om je eigen verantwoordelijkheid 
en beslissingen te (willen) nemen. Wij doen het gewoon!  
 
Wij zoeken een:  

Administratief medewerker (32 uur) 
 

Jouw rol 
Binnen het team mutatie- en dagelijks onderhoud ben je als Administratief Medewerker 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taakgebieden: 

 (Financiële) ondersteuning onderhoudsbedrijf, zoals: 
- Facturen controleren en boeken/verwerken (wijkaannemers, levering materialen, 

losse opdrachten); 
- Uren en materialen eigen onderhoudsdienst controleren en boeken; 
- Opdrachten maken in verband met levering materialen eigen dienst; 
- Doorbelastingen naar huurders nakijken en eventueel aanvullen/verwerken. 

 Ondersteuning wijkopzichters, zoals: 
- ZAV (zelf aangebrachte voorziening) aanvragen beoordelen en antwoord versturen; 
- Geriefsverbeteringen verwerken (offertes aanvragen, beoordelen, aanbieding naar 

huurder versturen, huurverhoging laten verwerken, opdracht uitzetten); 
- (Kleine) vragen van huurder/aannemers behandelen; 
- Kleine opdrachten i.o.m. opzichter versturen; 
- Sleutels verwerken; 
- Auto’s wijkopzichters reserveren; 
- Vergaderingen wijkopzichters inplannen/vergaderagenda beheren. 

 
Wat jij meebrengt 
Naast dat wij een gemotiveerde en enthousiaste collega zoeken zijn we op zoek naar iemand die: 

 Flexibel en praktisch is; 

 Accuraat is en het leuk vind om met cijfers te werken; 

 Zelfstandig en proactief is ingesteld; 

 Enige technische kennis heeft; 

 Stressbestendig, klantgericht en –vriendelijk is. 
 
En beschikt over: 

 VMBO+ / MBO werk- en denkniveau; 

 Ongeveer 3 jaar relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau, bij voorkeur in de 
vastgoedsector; 

 Een dienstverlenende instelling; 

 Kennis van de technische processen rondom een te voeren onderhoudsadministratie is een 
pré. 



 

 
 
Wat bieden wij jou 

 In eerste instantie een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband; 

 Een marktconform salaris afhankelijk van ervaring. De functie administratief medewerker is 
ingedeeld in schaal E (tussen €2.551 en €3.036) CAO Woondiensten; 

 Een gevarieerd en uitdagend takenpakket binnen een gedreven en enthousiast team. 
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is binnen Zayaz vanzelfsprekend. Zayaz biedt uitstekende 
arbeidsvoorwaarden conform de cao woondiensten. 
Op de websites: www.waarwijvanzijn.nl en www.zayaz.nl vind je meer informatie over Zayaz als 
werkgever. 
 
Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken? 
Spreekt deze vacature jou aan? Stuur ons dan vóór 30 juni je curriculum vitae voorzien van een 
motivatie naar Werken bij Zayaz. Ga hiervoor naar onze site Werken bij Zayaz, 
https://werkenbij.zayaz.nl/. 
Wil je eerst nog meer weten over deze rol? Neem dan contact op met Martin Mulder (technisch 
vastgoedmanager) op telefoonnummer 073 648 24 86. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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