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HomeTeam is een vastgoed onderhoudbedrijf voor de zakelijke en particuliere vastgoedmarkt en werkt vanuit een 
franchiseformule met vakmannen en partners. Onze expertise is gericht op het (projectmatig) onderhouden van ca. 
18.000 woningen en wooncomplexen en het verzorgen van excellente dienstverlening aan onze klanten. Met ruim 15 
jaar ervaring waarderen onze klanten ons met een 8,2. Onze missie: Wij maken onderhoud betaalbaar! In onze 
ambitie boven in de top 5 van het beste onderhoudsbedrijf van Nederland te staan en nieuwe vastgoedeigenaren aan 
ons te verbinden,  hebben wij ruimte voor  

 

één of twee ambitieuze afstudeerder(s) of stagiaire(s) 

herziening processtructuur en  
ISO-norm 9001:2015  

(fulltime, 36 uur per week) 
 

Het uitgangspunt 
Vanuit een nieuw primair pakket en een herziene ICT- en processtructuur zijn onze procesbeschrijvingen, 
werkinstructies en procedures nu toe aan herziening, passend bij onze bedrijfsvoering en de inrichting van 
de nieuwe ISO normering die vanaf september 2018 wordt ingezet. Wij werken daarbij waar mogelijk 
vanuit de GreenBelt methodiek en de subprocessen zijn al op volledigheid met onze ambities en huidige 
bedrijfsvoering gecheckt. 
Voor deze fase is er ruimte voor één of twee kritische en gedreven afstudeerder(s) of stagiaires die dit 
samen met ons willen realiseren. Voor afstudeerders is er ruimte om wensen voor een 
onderzoeksvraagstuk te bespreken om te kijken hoe invulling zo goed mogelijk gecombineerd kan worden. 
Aan het einde van de afstudeer- of stageperiode zijn: 
 

- de huidige procesbeschrijvingen sterk vereenvoudigd en  
- waar nodig processen en procedures op basis van de nieuwe ISO-norm herschreven 

 
De vormgeving 
Om deze opdracht met succes te kunnen vormgeven, invullen en afronden werk je nauw samen met de ICT-
projectleider, de controller, directie en collega’s van de diverse teams. 
Als achtergrond heb jij bijvoorbeeld de afstudeerrichting Process Optimisation of Logistiek & Economie. 
Een positief kritische en gedreven houding past bij je evenals het typische ‘handen uit de mouwen’ steken. 
Je weet ons positief te inspireren, bent niet op je mond gevallen en durft zaken te benoemen waarvan jij 
denkt dat zij tot een verbetering in de bedrijfsvoering leiden. Je bent makkelijk in de omgang, ziet en voelt 
onze ambities en draagt graag daaraan bij. In de tussentijd werk je accuraat, je bent stressbestendig, 
ontwikkelingsgericht en je neemt je verantwoordelijkheid. Rijbewijs B en ervaring met computersystemen 
evenals goede kennis van het Nederlands in woord en geschrift zijn vanzelfsprekend. 
 
Wij bieden 
Een ambitieuze, prettige en collegiale werksfeer met ruimte voor een grote mate van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid voor het invullen van deze opdracht. Binnen deze opdracht is naast de focus op het 
onderzoek ook de wens en ruimte om de resultaten daaruit al (deels) vorm te geven. HomeTeam kent een 
vergoeding voor afstudeerders. Start vanaf januari/februari 2018. 
 
Interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Sylvia Bosboom, telefoon 
(0521) 854800/ (06) 52 49 37 38. Je email met CV en motivatie kan naar sylvia.bosboom@hometeam.nl.  
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