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Ben jij onze nieuwe klantenadviseur m/v? 
’thuis zoekt een enthousiaste collega voor het team Klantbediening voor 24-36 uur per week. 

 

Wat ga je doen ? 
Je komt te werken in een leuk en betrokken team. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze 
klanten. Dat maakt je werk boeiend en afwisselend. Zo adviseur je woningzoekenden bij het zoeken 
naar een woning, help je mensen in nood bij het indienen van een aanvraag voor urgentie en 
beantwoord je vragen van onze huurders. Dat doe je in één van onze woonwinkels, telefonisch of 
digitaal. De vragen die je niet kunt beantwoorden, stuur je binnen de organisatie door. Naast deze 
werkzaamheden ondersteun je de verkoop- en verhuurmakelaars met administratieve taken.  
We verwachten dat je flexibel bent. Dat betekent dat je in drukke periodes je collega’s van de 
Servicelijn ondersteunt. Wil je weten wat zij doen? Kijk dan naar onze vacature 
Servicelijnmedewerker. 
 
’thuis is een lerende organisatie. Dat betekent dat we stap voor stap verbeteren, dus ook de 
dienstverlening aan onze klanten. Als klantenadviseur denk jij mee over hoe we dat nóg beter kunnen 
doen. Kortom, werken als klantenadviseur is interessant en leuk! 
 

Welke kwaliteiten heb je? 
• Je helpt mensen graag, je bent geïnteresseerd in anderen en kunt goed luisteren; 

• Je kunt onze klanten duidelijk en goed informeren, sluit met je communicatie goed aan bij 

onze verschillende doelgroepen; 

• Je staat je mannetje/vrouwtje in contacten met onze klanten; 

• Je kent de huisvestingsmogelijkheden in Eindhoven en regio en blijft op de hoogte van 
ontwikkelingen bij ’thuis zodat je klantvragen juist en volledig kunt beantwoorden; 

• Je bent een teamspeler: samenwerken en feedback geven is voor jou heel gewoon; 

• Je beschikt minimaal over MBO / HBO denk- en werkniveau. 

 
’thuis biedt: 

• Een leuke en afwisselende functie; 

• Een jaarcontract voor 24 - 36 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Een salaris tussen € 2.366 en € 2.969 bruto per maand (schaal E, cao Woondiensten); 

• Goede arbeidsvoorwaarden; 

• Ruime mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 
Wie zijn wij? 

thuis is een woningcorporatie die zo’n 11.000 woningen verhuurt in Eindhoven, Son en Breugel, Best, 
Veldhoven en Waalre. Voor ons is wonen meer dan een dak boven je hoofd. Een huis is pas echt je 
thuis als je er helemaal jezelf kunt zijn, in een buurt die vertrouwd en veilig voelt. Met ruim 120 
medewerkers zetten wij ons hier dagelijks voor in. Samen met onze partners. Onze kernwaarden zijn 
‘respectvol’, ‘ondernemend’, ’transparant’ en ‘betrokken’. 

’thuis is dit jaar voor de tweede keer uitgeroepen tot Beste Werkgever in de corporatiebranche. Een 
titel waar we hartstikke trots op zijn! 

Kijk voor meer informatie op onze website www.mijn-thuis.nl 

 

Interesse? Solliciteer bij ’thuis! 
Stuur je motivatie met  CV uiterlijk op 17 april 2020  ter attentie van Taeko van Gelderen . Klik hier om 
je sollicitatie te versturen.  

De kennismakingsgesprekken worden de tweede helft van april gepland, onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus.  

 

https://app.zelfwerven.nl/672304
https://app.zelfwerven.nl/672304
https://app.zelfwerven.nl/187859
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Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Taeko van Gelderen, teamleider Klantbediening. Je 
bereikt hem via t.vangelderen@mijn-thuis.nl of op (040) 24 99 905. 
 
 
Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie, naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet in behandeling 
genomen.  
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