
Aan: Alle medewerkers van Helder Vastgoed bv, Helder Vastgoed 
Alkmaar, Helder Vastgoed Onderhoud bv en Helder Vastgoed 
Schilderwerken bv 

Van:    Directie 
Referentie:   P&O/AdL 
Datum:    19-01-2023 
 

In verband met het vertrek van een van onze  collega’s is er binnen de Groep Concern 
Beheer een vacature ontstaan voor de functie van: 

 

Medewerker administratieve ondersteuning 
huurincasso en huuradministratie (16 -24 uur per week) 

 

Wat ga je doen?  
 
Als administratief medewerker incasso ben je onder andere verantwoordelijk voor de behandeling van 
de dagelijkse post, het verzorgen van interne en externe correspondentie, het bijhouden 
insolventieregister en officiële bekendmakingen, de voorbereiding en verwerking administratie van 
huisbezoeken en kleine betalingsverschillen verwerken en uitbetalen.   
 

Wie zoeken wij? 
 
Je hebt ervaring met het uitvoeren van administratieve werkzaamheden van een afdeling incasso. 
Kennis van de voorschriften en regels ten aanzien van huurtoeslag en incasso is een vereiste. 
Daarnaast ben je bekend met de werkzaamheden van een financiële administratie. Je werkt 
nauwkeurig en gestructureerd. Je bent zelfstandig en leergierig. 

• MBO 4 diploma, richting bedrijfsadministratie 

• Kennis van Microsoft Office 

• Affiniteit met ICT is een pré 
 
Wat bieden wij? 
 

• Een mooi salaris conform de CAO Woondiensten, schaal F minimaal € 2.831,-  
en max € 3.722,- bruto per maand (op basis van 36 uur per week, exclusief vakantiegeld). 
Inschaling afhankelijk van opleiding, werkervaring en kennisniveau.  

• Parttime functie, verdeling uren in overleg vast te stellen. 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals goede opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden met een persoonlijk budget. 

• Een laptop en een mobiele telefoon.  

• Mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken. 

• Een fijne organisatie met enthousiaste en betrokken medewerkers. 
 
Interesse? 
 
Dan zien wij graag voor 1 februari 2023 je reactie tegemoet. Je sollicitatiebrief, inclusief curriculum 
vitae, kun je mailen aan: mevrouw A. de Lange, afdeling P&O, mailadres: adlange@wsdh.nl 
 
Voor eventuele vragen over de functie kun je terecht bij de heer N. Bakker, Hoofd Centrale 
Administratie & Incasso, telefoonnummer 0223-677737 of mailen naar nbakker@wsdh.nl. 

 

Wegens noodzaak zo spoedig mogelijk de vacature in te vullen zal deze advertentie gelijktijdig extern worden geplaatst. 


