
 

 

Aan:    Alle medewerkers van Helder Vastgoed BV, HVO en HVA, HVS 
Van:    Directie 
Referentie:   P&O/AdL 
Datum:    5 mei 2020 
Onderwerp:   Interne vacature 
 
 

Voor de groep woondiensten zijn wij ter opvolging van de huidige bedrijfsleider op zoek naar een  

 
BEDRIJFSLEIDER GROEP WOONDIENSTEN 

36  UUR PER WEEK 

 
Functie-inhoud: 

U valt onder de financieel directeur en bent belast met de aansturing van de gehele groep woondiensten. Hier 

valt onder :het woonplein, het klanten contacten centrum (KCC), de woonadministratie, het wijkbeheer, het 

secretariaat en de postkamer.  

 

Dit doet u door: 

 het leidinggeven aan de medewerkers van de groep woondiensten 

 het bevorderen van samenwerking tussen de groep en andere groepen/afdelingen van het bedrijf 

 het leveren van een  bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de organisatie vanuit een zelfstandig 

ontwikkelde langere termijnvisie (5 jaar) op het eigen werkgebied 

 het actief onderhouden van een netwerk met stakeholders in de externe omgeving en met collega-

corporaties 

 het vertegenwoordigen van de organisatie extern op het eigen werkgebied 

 het opstellen van jaarplannen voor de groep, in overleg met staf en directie 

 het jaarlijks voeren van  functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle medewerkers van de groep die 

door de bedrijfsleider rechtstreeks worden aangestuurd 

 het begeleiden van de medewerkers bij de werkzaamheden, toetsen van de voortgang en beoordelen van de 

kwaliteit 

 het zorgdragen voor een adequate bedrijfsvoering binnen de groep (juiste inzet van mensen en middelen) 

 het zorgdragen voor een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting 

 het zorgdragen voor een goede aansturing van het verhuur- en bemiddelingsproces en behartigt alle overige 

bewonerszaken. 

 overleg te voeren met bewoners en bewonersorganisaties namens de corporatie 

 overleg te voeren met externen ten behoeve van het oplossen van diverse problemen 

 deel te nemen aan de MT-vergaderingen en gespecialiseerde werkgroepen, zoals het onroerend 

goedoverleg, de werkgroep voorraadbeheer en het overleg met de gemeente betreffende het Wijkconvenant 

 het adviseren van de directie ten aanzien van het te voeren beleid op het gebied van verhuur, klantcontacten, 

klachten, leefbaarheid, bewonersparticipatie en alle overige kwesties die voortvloeien uit of verband houden 

met zaken waar de groep verantwoordelijk voor is 

 
Functie-eisen: 

Voor deze functie beschikt u over een opleiding op of gelijkwaardig aan WO niveau, aangevuld met specifiek op 

de functie gerichte kennis van onder meer conflicthantering, huurrecht, volkshuisvesting en juridische zaken. 

Daarnaast heeft u gedegen ervaring met leidinggeven. De functionaris moet bijblijven op het gebied van het 

huurrecht, privaatrecht en wetgeving en beleid ten aanzien van volkshuisvesting. Bedrevenheid in digitalisering 

is een vereiste. 
 
Wij bieden u: 

Salariëring, overeenkomstig het functieniveau , correspondeert met de CAO Woondiensten per 1 januari 2020, 

schaal N start niveau € 5.309,- en eindniveau € 7.809,- bruto per maand en een auto van de zaak. Mocht u over 

deze functie vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer P.F. Kramer, financieel directeur, tel.nr.  

0223-677669. 

 
Verdere informatie: 



Uw sollicitatie kunt u tot en met  15 mei 2020  e-mailen naar de afdeling P&O ter attentie van A. de Lange, 

adlange@wsdh.nl  

mailto:adlange@wsdh.nl

