
Woningstichting Sint Antonius van Padua is al meer dan 100 jaar geworteld in Noordwijkerhout  
en De Zilk (gemeente Noordwijk). We bouwen en beheren woningen voor mensen met een laag-  
of middeninkomen. Samen met onze partners zoeken we naar slimme en praktische oplossingen  
om het woongeluk van onze huurders waar te maken. Met ruim 20 collega’s geven we hier dagelijks 
met veel plezier invulling aan. De maatschappij is in beweging, wij bewegen mee. En gaat het om 
nieuwbouw en verduurzamen, dan vervullen we graag een voortrekkersrol. We gaan flexibel om  
met vragen, ontwikkelingen en verwachtingen en scoren hoog op werkgeluk.

 ■ Je houdt toezicht op het dagelijks onderhoud.
 ■ Je houdt toezicht op mutatieonderhoud en verricht voor- en eindinspecties.
 ■ Je plant reparatieverzoeken in.
 ■ Je beoordeelt ZAV-aanvragen en realiseert de administratieve afhandeling hiervan.
 ■ Vanuit jouw praktijkervaring adviseer je over de onderhoudsplanning en -begroting.
 ■ Je levert een bijdrage aan de uitwerking van het jaarplan onderhoud.
 ■ Je houdt de onderhoudsadministratie bij en controleert de verwerking van facturen.
 ■ Je verzorgt de correspondentie met huurders bij klachten over onderhoud en ZAV-aanvragen.
 ■ Je signaleert sociale problematiek en geeft meldingen door aan de afdeling Wonen.

Opzichter dagelijks onderhoud (36 uur)

Het team Vastgoed bestaat uit acht medewerkers. Binnen Padua is dit team verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen, realiseren en beheren van een duurzame vastgoedportefeuille. Samen met je 
collega’s werk je dagelijks aan het woongeluk van onze huurders, waarbij een hoge kwaliteit van 
dienstverlening centraal staat.

Wat ga je doen?

Vacature Opzichter dagelijks onderhoud

Voor onze kleine, leuke en slagvaardige organisatie zijn we vanwege het vertrek van een collega  
op zoek naar een

 ■ Je hebt (ruime) ervaring met dagelijks- en mutatieonderhoud.
 ■ Je werkt klantgericht.
 ■ Je bent sterk in voortgangscontrole.
 ■ Je werkt goed samen.
 ■ Je hebt ervaring met onderhoudsplanning en -administratie.

Wat heb je in huis?



Wat krijg je daarvoor terug?

 ■ Een leuke functie in een maatschappelijk betrokken organisatie met fijne collega’s.
 ■ Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, waaronder een jaarlijks individueel 

loopbaan-ontwikkelbudget.
 ■ Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.789,- (afhankelijk van opleiding en werkervaring)  

op basis van 36 uur per week. Werkte je al in de sector voor 1 augustus 2018, dan geldt een 
maximum maandsalaris van € 3.889,-.

 ■ Een functioneringsafhankelijke eindejaarsuitkering.
 ■ 8% vakantietoeslag.
 ■ 189,8 uur verlof op basis van 36 uur per week.
 ■ Secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten.
 ■ Laptop en telefoon.

Wil je meer weten over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Cock van Leeuwen, 
manager Vastgoed. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 41 90 47 01. Pas jij niet helemaal in het 
profiel van deze vacature, maar kun je uitleggen waarom je toch een aanwinst bent voor ons team? 
We horen graag van je. 

Meer informatie

Stuur jouw motivatiebrief met cv naar sollicitatie@ws-padua.nl o.v.v. ‘Sollicitatie vacature  
Opzichter dagelijks onderhoud’.

Direct reageren

De sluitingsdatum voor deze vacature is 10 februari. Ons streven is om de procedure uiterlijk 
eind maart af te ronden. Een assessment, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een 
referentiecheck maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Procedure

 ■ Je hebt een bouwkundige opleiding op mbo- of hbo-niveau succesvol afgerond.
 ■ Je hebt kennis van materialen, materiaaltoepassingen en onderhoudsvoorschriften.
 ■ Je hebt kennis van en ervaring met applicaties op het gebied van dagelijks onderhoud.
 ■ Je hebt ervaring met Tobias AX en het werken met Excel en Word.
 ■ Je bent in het bezit van een rijbewijs B.


