
Krijg jij energie van continu verbeteren en vind je het leuk om mogelijkheden te vinden waarmee het werk 
gestroomlijnder verloopt? En doe je dit graag samen met de leukste collega’s? 
Wooncorporatie Casade zoekt voor het team Woonbeheer een:  
 

Procesexpert dagelijks onderhoud (24 uur per week) 
 

Ben jij een Goeie Buur voor collega's en huurders?   
Bij Casade draait het om de huurders in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. We sluiten onze 11.500 huizen aan 
op hun woonbehoeftes én op een duurzame toekomst. Ook werken we in onze buurten aan een prettige leefomgeving. Iedere huurder 
is anders en iedere dag bij Casade is ook anders. In haar dienstverlening, samenwerking en communicatie stelt Casade zich op als ‘Goeie 
Buur’. En wat goed is, kan altijd nog beter. Daar heb jij als procesexpert dagelijks onderhoud een belangrijke rol in. 
 

En zo doe je dat: 
 Jij overziet het hele proces dagelijks onderhoud: de reparaties aan onze 11.500 woningen. Daarbij zie je de verbinding met andere 

processen. Jij hebt een adviserende en ondersteunende rol. Je zoekt actief de samenwerking op, ziet zelf kansen, draagt ideeën aan 
en gaat hiermee aan de slag. 

 Je zorgt dat er continu verbeterd wordt om de beoogde kwaliteit te bereiken. Soms vraagt dat een systeemaanpassing, maar net zo 
vaak is een aanpassing in de manier van werken nodig. Jij zorgt dat al die verbeteringen in kaart zijn en gestructureerd worden 
aangepakt. 

 Dat doe je niet alleen; je faciliteert en begeleidt het dagelijks onderhoud van begin tot eind en zorgt dat je inbreng ophaalt bij de 
collega's die inhoudelijk deskundig zijn. 

 Je bent betrokken bij nieuwe systeem-releases. Je zorgt dat het kennisniveau up-to-date is door het opleiden van collega's of het 
coördineren van opleidingen door externen. 

 Je monitort en analyseert de procesafspraken, bijvoorbeeld de doorlooptijden van reparaties, en werkt hierbij nauw samen met de 
coördinator dagelijks onderhoud en de teamleider Woonbeheer.  

 Je bent de vraagbaak voor collega’s en weet door jouw communicatieve vaardigheden collega’s te begeleiden in veranderingen.  
Jouw werk is waardevol! Collega’s zijn blij met de verbeteringen omdat hun werk hiermee makkelijker wordt en huurders nog beter 
worden geholpen. 

 

Hier herken jij jezelf in: 
 Je bent proactief en enthousiast. 
 Je denkt vanuit de huurder, communiceert helder en overtuigend en bent realistisch over verwachtingen.  
 Je legt makkelijk contact en bent een kei in samenwerken met collega’s vanuit verschillende functies en afdelingen. 
 Je hebt een opleiding op minimaal MBO4 niveau en ervaring met procesverbetering (Lean).  
 Ervaring met Microsoft Dynamics Empire, DICO en een procesdocumentatiesysteem heeft de voorkeur maar is geen absolute pré. 
 

Dit krijg je ervoor:  
 Fijne collega's die aan je denken in leuke en minder leuke tijden 
 Een uitdagende werkomgeving waar jij over wilt vertellen op een feestje 
 Vrijheid in waar en hoe je werkt  
 Kansen om te groeien in de richting die bij jou past 
 Een compleet nieuw kantoor in 2024 (wij gaan ervan uit dat je nog even bij ons blijft werken) 
  

En dit krijg je natuurlijk ook nog:  
 Een goed salaris: € 3.022,- tot € 3.700,-  bruto per maand (schaal G, cao woondiensten) 
 Flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels thuis te werken   
 Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is bespreekbaar 
 Een ruim ontwikkelbudget dat je ook kunt inzetten voor jouw persoonlijke ontwikkeling   
 Een goede pensioenopbouw en een reiskosten- en thuiswerkvergoeding  
 

Wil jij samen met 140 collega's keihard je best doen voor onze huurders?  
Solliciteer dan nu! Stuur ons een heldere motivatie waarin je iets vertelt over jezelf en waarom deze baan bij  
je past. Mail die samen met je cv, voor 10 oktober naar i.d.bont@casade.nl. We maken graag kennis met je  
op 20 oktober. 
   

Meer weten?   
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Judith Wissink. Zij is teamleider Woonbeheer en hoort graag  
van je! Judith is te bereiken op 0416 72 52 24 of via j.wissink@casade.nl.  


