
Word jij blij van …
• een mix van aanpakken en je sociale hart laten 

spreken
• een afwisselende functie waarin je enorm veel 

leert
• ruimte voor eigen initiatief
• ons ook wat te leren, bijvoorbeeld hoe we onze 

dienstverlening nóg beter kunnen doen

En wil je daarnaast …
• werken in dé stad van de Veluwe
• saamhorigheid en fijne collega’s 
• de mogelijkheid om door te groeien in de corporatiesector
• ruimte om te leren (in de praktijk én met je eigen ontwikkelbudget)
• mogelijkheden om regelmatig thuis te werken
• een vast contract
• een salaris tussen de € 2.800 en € 3.500 (bij 36 uur)

Nieuwsgierig geworden?
Thea vertelt je graag 

meer over Ons Huis en 
de functie. 

Bel Thea op
06 – 1273 7981

Welke stap wil jij maken?

Denk je er al langer aan om te gaan werken bij een woningcorporatie? Werk je nu in
een hele andere branche en wil je maatschappelijk meer betekenen? Ben je op zoek
naar een betere werk-privé balans? Wij denken graag met je mee.

Bij Ons Huis vinden we een goede woning een belangrijke basis om gelukkig te zijn.
We werken dagelijks hard voor onze huurders. Als medewerker Klantenservice sta
je aan het begin van vrijwel al onze primaire processen. Onze bezoekers zien of
horen jou eerst. Jij kunt echt het verschil maken bij die eerste stap naar een goede
klantervaring.

We worden er heel blij van als je nieuwsgierig bent naar onze mooie sector en veel
wilt leren. Je hoeft niet per sé ervaring hebben (mag wel natuurlijk), maar we
vinden het belangrijk dat je digitaal vaardig en klantvriendelijk bent.

Reageer dan snel!  Mail je motivatie en cv uiterlijk 12 december naar Maartje de Witte via sollicitaties@onshuisapeldoorn.nl. Zien we een 
match, dan nodigen we je zo snel mogelijk uit voor een (digitale) kop koffie.   

jouw rol werken bij een woningcorporatie

Klik!

Word medewerker 
Klantenservice bij Ons Huis!
20-36 uur per week

mailto:sollicitaties@onshuisapeldoorn.nl
https://www.onshuisapeldoorn.nl/over-ons-huis/werken-bij-ons-huis/Rolbeschrijving-medewerker-KSC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QT13CfXLx1g&t=13s

