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Onze expertise is gericht op het (projectmatig) onderhouden van vastgoed voor woningcorporaties. Wij werken 
met eigen vakmannen en vanuit onze franchiseformule met vaste vakmannen en partners. Een klant- en 
oplossingsgerichte dienstverlening is onze missie: Wij maken onderhoud betaalbaar!  
 
Wij zijn als organisatie sterk gericht op ontwikkeling waarbij het online kunnen melden van reparatieverzoeken 
een steeds grotere rol gaat spelen. Deze verschuiving vraagt om versterking van het team Klantadvies met een 
collega in de functie van  

 

Bouwkundig Klantadviseur 
(36 uur) 

 
 
De functie 
In deze veelomvattende rol verwerk jij onder meer digitale en telefonische (reparatie)verzoeken. Vanuit jouw 
expertise en betrokkenheid draag jij bij aan een optimale dienstverlening aan de klant. Je plant opdrachten en 
geeft informatie omtrent voorwaarden en voortgang van lopende opdrachten. Daarin heb jij samen met jouw 
collega’s een verbindende rol tussen Klantadvies en Werkvoorbereiding waarin planning en uitvoering efficiënt 
verlopen. Met het team verzorg jij ook de contacten met in- en extern uitvoerende partijen en handel jij 
bijkomende administratieve werkzaamheden af.   
 

 

Je profiel 
Om deze functie goed te kunnen uitoefenen, heb jij een gerichte opleiding op minimaal MBO-niveau aangevuld 
met specifieke kennis op bouwkundig en/of installatietechnisch gebied, bijvoorbeeld opgedaan bij een 
aannemer. Je beschikt over een goed analytisch en planmatig inzicht, je bent van nature organisatorisch 
ingesteld en jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. Klant- en resultaatgericht werken staan bij jou 
voorop en je blijft je graag ontwikkelen. Je herkent de vereisten die zowel het ondernemerschap als het 
realiseren van een klant- en oplossingsgerichte dienstverlening met zich meebrengen en bent in staat die te 
vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een goede taal- en rekenvaardigheid met aantoonbare kennis van onder 
meer Word, Excel en Outlook zijn op jou van toepassing.  
Spreekt de functie je aan? Heb jij affiniteit met onze sector, kun je goed onder tijdsdruk werken, heb jij een 
flexibele instelling en neem jij graag je verantwoordelijkheid? Wij ontmoeten je graag!  
 
 
Wij bieden 
Een organisatie die scherp is op optimale realisatie van klant- en oplossingsgerichte dienstverlening. Die in 
ontwikkeling blijft en persoonlijke en teamgerichte ontwikkeling ondersteunt. En waarin werken met elkaar in 
een prettige en collegiale werksfeer belangrijk is. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Woondiensten.  
 
 
Interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Sylvia Bosboom (directie) op 
(0521) 854800 of met Marleen Middelveld (Klantadvies). Je reactie met CV kan naar 
sylvia.bosboom@hometeam.nl  
 

 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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