
 

 
 

 
 

Opzichter reparatie- en mutatieonderhoud   
 

 
 

 

Krijg jij energie van het adviseren van onze 
huurders bij het opleveren van hun woning? Lever 
je graag maximale inspanning voor tevreden 
huurders, maar houd je tegelijk ook de uitvoering 
en de prijs van mutatieonderhoud zo scherp 
mogelijk? Dan ben jij de opzichter die wij zoeken!  
 
Wie zijn wij? 
Wonen Wateringen is een woningcorporatie met ruim 2600 woningen in 
Westland en 24 medewerkers. We zijn tot veel in staat en financieel 
gezond. Met elkaar zetten wij ons in voor betaalbare woningen in een 
duurzame, fijne en veilige leefomgeving. 
 
Wat ga je doen?  
Je begeleidt vertrekkende huurders bij het opleveren van hun woning 
aan Wonen Wateringen. Ook houd je toezicht op de uitvoering van 
reparatieonderhoud bij onze bewoners. Je weegt constant de 
belangen van onze huurders en Wonen Wateringen tegen elkaar af 
om zo tot een optimaal resultaat te komen. Je levert een actieve 



 

bijdrage aan het ontwikkelen van goede klantprocessen en daarmee 
aan de professionalisering van onze organisatie. 
 
Wat breng je mee?  
Kennis van bouwkunde op MBO niveau, en digitale vaardigheid. 
Ervaring in de corporatiesector is een pré maar geen must. 
Je hebt een gestructureerde werkwijze, klantgerichte communicatie 
en onderhandelvaardigheden. Je doet de dingen graag samen, maar 
kunt ook goed zelfstandig werken. 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Wonen Wateringen is in ontwikkeling. Met elkaar werken we aan de 
verdere professionalisering van onze organisatie. We investeren in 
elkaar en onszelf. Er is ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke 
ontwikkeling.  
De functie is voor 36 uur per week. Het salaris is ingeschaald in 
functiegroep G van de CAO Woondiensten.  
 
Klinkt dit als de uitdaging die jij zoekt? 
Dan nodigen wij je uit uiterlijk 30 november jouw CV en 
motivatiebrief te sturen naar vacature@wonenwateringen.nl   
Wil je eerst meer weten over de functie, neem dan contact op met 
Herman Schoehuijs, manager Vastgoed, hij is bereikbaar via  
06-83669384.  
De kennismaking- en vervolggesprekken zijn gepland op 5 en 8 
december. We hopen je snel te spreken! 
 

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