
                                                             
    

 

Vanuit een sterke lokale en regionale verbondenheid bieden wij huisvesting aan kwetsbare mensen 
en mensen met een lager inkomen. Wij werken volgens onze ‘bedoeling’, dat houdt in dat wij ons 
dichtbij en zichtbaar voor de gemeenschap inzetten om zoveel mogelijk mensen in het Kromme 
Rijngebied te laten wonen zoals ze dat graag willen. We bouwen aan wijken waar bewoners met 
plezier kunnen wonen, transformeren leegstaande kantoorpanden tot appartementen en realiseren 
tijdelijke woningen. We zijn innovatief, nieuwsgierig, een tikkeltje eigenwijs en denken graag buiten de 
gebaande paden.  

Wij zoeken een ervaren,  innovatieve en maatschappelijk betrokken 

         Verhuurmedewerker m/v (36 uur)  
      

Als verhuurmedewerker ben je verantwoordelijk voor het verhuurproces van A tot Z en het 
voorkomen van leegstand. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de mutatieopzichter. In enkele 
gevallen ondersteun je bij de technische oplevering van de woning. Je bent betrokken bij verkoop, 
nieuwbouwprojecten, het transformeren van kantoren naar woningen en het huisvesten van 
bijzondere doelgroepen. Vanuit een proactieve instelling bewaak je de voortgang van het verhuur- 
en verkoopproces, presenteer je woningen op WoningNet en organiseer je (groeps)bezichtigingen.  

Jij bent creatief, ervaren, nauwkeurige, tactische, nieuwsgierige, stressbestendig en een beetje 
eigenwijze verhuurmedewerker met een opleiding op hbo-niveau. Van nature ben je maatschappelijk 
betrokken en leg je, zowel in- als extern, makkelijk verbinding. Je kunt onze (toekomstige) huurders 
goed en correct te woord staan, ongeacht of het een leuk of wat lastiger gesprek is. Incidenteel 
werken in de avonduren is voor jou geen bezwaar. Niet te vergeten, onze andere collega’s vinden 
humor en plezier erg belangrijk!   

Viveste biedt je een leuke en uitdagende rol in een levendige werkomgeving in een maatschappelijk 
werkveld. Er is veel ruimte voor initiatief, opleiding, ontwikkeling en uiteraard plezier. Als organisatie 
is Viveste nog volop in beweging en wij kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken. Het salaris is 
conform de cao-woondiensten (schaal G). Het betreft een fulltime dienstverband en wij bieden een 
jaarcontract. Standplaats is Houten, maar werken vanuit Bunnik of Wijk bij Duurstede is mogelijk. 
Ben jij flexibel? Dan zijn wij dat ook en is er ruimte voor flexibele werktijden.  
  
Herken je jezelf? Dan maken wij graag kennis met je. Mail je sollicitatie met CV en motivatie naar 
sollicitatie@viveste.nl. Voor vragen over de procedure kun je bellen met Marlies Bradwolff, HR-
adviseur, telefoon 088-9890123.   

 

                             Acquisitie stellen wij niet op prijs   
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