
 

Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en 
betaalbare woning te verhuren. Woonbedrijf ieder1 is een vaste waarde in de regio Stedendriehoek. In de 
regio Deventer en Zutphen verhuren en onderhouden we zo'n 14.000 woningen. Door onze zorg voor een 
goed en betaalbaar huis dragen wij bij aan leefbare steden en dorpen. Voor ons wijkteam Centrum, de 
Hoven, Noordveen en Eefde zoeken wij een enthousiaste: 

Consulent Klant & Wonen m/v (28 uur per week, Zutphen) 
 
- dienstverlener die het verschil maakt in het 1e lijnsklantcontact-  

In deze functie van Consulent Klant & Wonen ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten met vragen en 
verzoeken, zowel aan de balie als via de telefoon. Vragen hebben betrekking op verschillende aspecten 
van de dienstverlening van Woonbedrijf ieder1, bijvoorbeeld de verhuur van woningen, onderhoud, 
projecten, overlast, huurbetaling en reparatieverzoeken. Ook behandel je poststukken en e-mails en kun 
je ingezet worden aan de balie. 
 
Afhankelijk van de behoefte binnen het wijkteam en jouw capaciteiten en kwaliteiten kan je ook op 
andere werkzaamheden worden ingezet. Daar waar nodig spring jij bij en zorg je dat de pieken in het 
werk kunnen worden opgevangen. Je zorgt er voor dat klanten worden geïnformeerd en dat vragen en 
verzoeken op de juiste manier worden afgehandeld of doorgezet naar betrokkenen, binnen of buiten de 
wijkteams of de organisatie. 
 
Samen met je collega’s binnen het team ben je verantwoordelijk voor de hierboven genoemde 
werkzaamheden. Geen dag ziet er hetzelfde uit. Dat maakt deze functie ook zo leuk!  
 
Jouw talent ligt in het snel en adequaat oppakken van uiteenlopende vraagstukken binnen genoemde 
resultaatgebieden. Je bent gemotiveerd, voelt je verantwoordelijk en toont eigenaarschap voor je eigen 
werkzaamheden, maar ook voor de teamresultaten.  
Wil jij meebouwen aan ons team om uiteindelijk het verschil te kunnen maken naar onze huurders? 
 
Jij hebt 

• minimaal een MBO werk- en denkniveau; 

• affiniteit met techniek en woningbouw; 

• relevante werkervaring; 

• ervaring in het omgaan met diverse klantgroepen. 
 
Jij bent 

• klantgericht, dienstverlenend en je beschikt over inlevingsvermogen; 

• proactief in het signaleren en oppakken van specifieke klantvragen; 

• flexibel en je schakelt binnen het wijkteam in verschillende rollen; 

• in staat om op een klantvriendelijke manier een duidelijke boodschap te communiceren; 

• een teamworker, samen met je collega’s zorg je ervoor dat de klant op een prettige wijze wordt 
geholpen; 

• in je kracht in persoonlijke contact met de huurder(s) in de wijk/ buurt; 

• leergierig; 

• in staat om zakelijkheid en resultaatgerichtheid te combineren met de maatschappelijke en sociale 
doelstellingen van Woonbedrijf ieder1; 

• een enthousiaste en betrokken collega. 
 
Wij bieden 
Een fijn team waar ruimte is voor humor en persoonlijke aandacht. Uitstekende arbeidsvoorwaarden, veel 
eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling. Medewerkers worden op basis van hun 
kwaliteiten ingezet met als doel het genereren van toegevoegde waarde voor klanten en voor de 
organisatie. Daarbij bieden we volop ruimte voor verdere ontwikkeling. Afhankelijk van je ervaring, je 
kwaliteiten en bijdrage is deze functie ingedeeld in schaal E van de CAO Woondiensten. 



 
Werkdagen en ingangsdatum 
Werkdagen voor deze functie zijn op maandag, woensdag en donderdag en ingangsdatum in overleg. 
  
Solliciteren 
Wij nodigen je van harte uit om te solliciteren. Stuur je motivatiebrief en CV voor 12 maart 2020 naar 
ienge.oudemulders@ieder1.nl, onder vermelding van Consulent Klant en Wonen CDHNE. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 maart 2020. 
 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Liesbeth Borger, Teamleider 
wijkteams op telefoonnummer 088 111 0 309.  
 
Wij verwelkomen je graag als onze nieuwe collega in ons team! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


