
 

Medewerker Klantontvangst en Verhuur 

 
 

Organisatie 

Woningbouwvereniging Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. De gemeente 

heeft een dorps karakter en ligt aan de rand van Rotterdam. Zij bieden betaalbare huurwoningen met een 

passende kwaliteit. Zij vinden het belangrijk dat mensen prettig kunnen wonen en leven in buurten en wijken. Ze 

hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering. Dat merk je ook in het team dat altijd voor elkaar klaar 

staat! 

Functieomschrijving 

Wij zijn voor Woningbouwvereniging Poortugaal op zoek naar een Medewerker Klantontvangst en verhuur (30 

uur). Als Medewerker Klantontvangst en verhuur ben je het eerste aanspreekpunt voor onze huurders, 

woningzoekenden en externe contacten. Je houdt je bezig met de woonruimtebemiddeling en bijzondere verhuur 

(van huuropzegging tot en met het laten ondertekenen van de huurovereenkomst) en met het mede opstellen, 

verbeteren en aanpassen van procedures. Hiernaast zijn er nog diverse administratieve taken aanwezig. Ook ben 

je, mede omdat zij een kleine woningcorporatie zijn, achtervang voor de werkzaamheden van de 

Huuradministratie. 

Wij vragen 

• Minimaal een afgeronde MBO opleiding; 

• Je hebt een zeer klantvriendelijke houding; 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden; 

• Je bent flexibel en kan goed schakelen tussen diverse werkzaamheden;  

• Je bent bereid om incidenteel in de avonduren te werken; 

• Ervaring is een pré 

 Je herkent jezelf in onze 3 kernwaarden: 

• Betrouwbaar;  

• Betrokken;  

• Benaderbaar. 

Wij bieden 

• De functie is gewaardeerd in schaal G (salaris conform CAO Woondiensten);  

• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband;  

• Enthousiaste collega's; 

• Een organisatie met een maatschappelijke doelstelling en gedrevenheid;  

• Een functie van 30 uur per week; 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten. 

Over de sollicitatieprocedure 

De procedure voor deze vacature loopt via JobDesign. Heb je interesse? Reageren kan via de website 

https://jobdesign.nl/vacatures/medewerker-klantontvangst-en-verhuur-poortugaal/ middels het schrijven van 

jouw motivatie en het uploaden van jouw cv. Uiteraard zijn zij voor vragen ook bereikbaar via 010-8465831 of 

miranda@jobdesign.nl 

https://jobdesign.nl/vacatures/medewerker-klantontvangst-en-verhuur-poortugaal/

