
Woningstichting Woensdrecht is op zoek naar een nieuwe collega. 
Ter permanente invulling, versterking en verdere professionalisering van ons team
zijn wij op zoek naar een:

Baliemedewerk(st)er (24-32 uur)
Wie zijn wij?
Woningstichting Woensdrecht, gevestigd in Hoogerheide, is een ondernemende
corporatie die mensen in de gemeente Woensdrecht voorziet in voldoende, kwalitatief 
goede en betaalbare woningen. Onze organisatie is gedreven en financieel gezond en 
heeft circa 1.100 sociale huurwoningen. Onze dochtervennootschap WSWoensdrecht 
Vastgoed B.V. beheert duurdere huurwoningen voor de middeninkomens en een
beperkte portefeuille bedrijfsmatig onroerend goed. We zijn een compacte organisatie 
met 15 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Wonen, Vastgoed en Financiën.
Wij beschikken over een eigen uitvoerende onderhoudsdienst. Door de schaal van onze 
organisatie staan we dicht bij de klanten en kunnen we slagvaardig optreden. 
 
De functie
Als baliemedewerk(st)er ben je het eerste aanspreekpunt van onze huurders en relaties. 
Je maakt deel uit van de afdeling Wonen. Tot de taken behoren onder andere:
•  het beantwoorden van inkomende telefoongesprekken en indien nodig deze 

doorverwijzen naar de juiste medewerk(st)er;
•  binnenkomende e-mails beoordelen en beantwoorden of doorverwijzen naar de juiste 

medewerk(st)er;
•  ontvangen van bezoekers, beantwoorden van vragen, verstrekken van informatie over 

algemene (huur)zaken;
•  algemene ondersteuning van de verschillende afdelingen, met name administratief 

(kopiëren, inbinden, brieven/mailingen verzendklaar maken);
•  in voorkomende gevallen ondersteuning van de verhuurafdeling;
•  zorgdragen voor de algemene uitstraling van de entree, spreekkamer en vergaderzaal.

Gewenst profiel
•  Prima beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•  Vriendelijk en geduldig klanten te woord kunnen staan;
•  Goed kunnen omgaan met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
•  Om kunnen gaan met de (eenvoudige) telefooncentrale;
•  Flexibele instelling, de werkzaamheden zijn afhankelijk van de klantvraag 

waardoor zeer drukke momenten en rustigere perioden elkaar steeds afwisselen. 
Eigen initiatief tonen is belangrijk.

•  MBO werk- en denkniveau.

Ervaring in een soortgelijke functie is prima, echter belangrijker is dat je jezelf herkent 
in de gevraagde persoonlijke eigenschappen en vaardigheden en beschikt over leer- 
vermogen!

Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende functie voor 24-32 uur in een gedreven team met veel zelf-
standigheid. In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar aangegaan, 
die bij goed functioneren wordt verlengd naar een contract voor onbepaalde tijd. Het 
salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De cao Woondiensten is van toepassing.

Sollicitaties 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze manager wonen, de heer 
Koen van Haaren, telefoonnummer 0164-613313. Je motivatie voor je sollicitatie en
bijbehorend cv ontvangen wij graag uiterlijk 28 maart a.s. op het volgende e-mailadres: 
c.van.poppelen@wswoensdrecht.nl

Meer informatie over Woningstichting Woensdrecht kun je vinden op:
www.wswoensdrecht.nl


