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Ben jij de Servicelijnmedewerker (m/v) die wij zoeken? 
’thuis zoekt aanvulling voor het team Technisch Beheer voor 24-32 uur per week 

 

Het team 
Het team Technisch beheer is onderdeel van de afdeling Wonen. Het team zorgt voor het gehele 
proces van dagelijks onderhoud. De servicelijnmedewerkers nemen reparatieverzoeken van huurders 
in ontvangst en geven opdracht voor het uitvoeren daarvan. Er wordt nauw samengewerkt met andere 
teams/afdelingen en er is veel contact met huurders, onderhoudspartners en andere opdrachtnemers. 
 

Wat ga je doen? 
• Je bent verantwoordelijk voor het aannemen, inplannen en opvolgen en (administratief) 

afhandelen van reparatieverzoeken  

• Je verzorgt een correcte afhandeling van facturen 

• Je verricht ondersteunende werkzaamheden voor de Technisch Beheerder, waaronder de 

(administratieve) begeleiding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen, Individuele 

Woningverbeteringen, WMO aanvragen en Opplusvoorzieningen 

• Je bent tevens inzetbaar voor team Klantbediening waar je uiteenlopende vragen van 

huurders telefonisch afhandelt 

• We verwachten dat je flexibel bent. Dat betekent dat je in drukke periodes je collega’s van 

Klantbediening ondersteunt. Wil je weten wat zij doen? Kijk dan naar onze vacature 

Klantenadviseur. 

 

Welke kwaliteiten heb je? 
• Je hebt minimaal een opleiding afgerond op MBO-niveau  

• Technische kennis is een pré 

• Bent flexibel, proactief, accuraat, resultaatgericht en hebt een sterk 

verantwoordelijkheidsgevoel 

• Bent zeer klantgericht en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• Bent een teamplayer en herkent jezelf in de kernwaarden van ’thuis 
 

’thuis biedt: 
• Een uitdagende, afwisselende functie bij een ambitieuze organisatie 

• We starten met een jaarcontract van 24-32 uur per week 

• Een salaris tussen € 2.366 en € 2.969 bruto per maand (schaal E, cao Woondiensten), o.b.v. 

een 36-urige werkweek 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Ruimte om je eigen ideeën in te brengen 

• Ruime mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling 

 
Voel je welkom bij ’thuis! 

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! 
 

Interesse? Solliciteer bij ’thuis! 
Ben jij de Servicelijnmedewerker die wij zoeken? Stuur je motivatie met CV uiterlijk op 17 april 2020 ter 
attentie van Jeroen Weyers, manager Wonen. Klik hier om je sollicitatie te versturen.  

De kennismakingsgesprekken worden de tweede helft van april gepland, onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Een dagdeel meedraaien met het team maakt onderdeel uit 
van de selectie. 

https://app.zelfwerven.nl/187859
https://app.zelfwerven.nl/187859
https://app.zelfwerven.nl/672304
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Wil je meer weten over de functie? Neem dan gerust contact op met Esther Weber, teamleider 
Technisch Beheer, op (040) 24 99 979.  
Kijk voor meer informatie op de website van ’thuis: www.mijn-thuis.nl. 
 

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie, naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet in 
behandeling genomen. 

http://www.mijn-thuis.nl/

