
                                                             
    

 

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.  

Voor onze locatie in Wijk bij Duurstede en (regelmatig in Houten en in de toekomst mogelijk in Bunnik) 
zoeken wij een proactieve, zelfstandige en enthousiaste  

            Medewerker woonwinkel (24-36 uur)  
 

met een dienstverlenende en flexibele houding      
 
In onze woonwinkel ben jij het eerste klantcontact, zowel telefonisch, persoonlijk als via de mail. Je 
bent voor onze circa 7500 huurders en vele woningzoekenden het aanspreekpunt voor uiteenlopende 
vragen over bijvoorbeeld inschrijving als woningzoekende, huuropzegging, woningruil, incasso, 
overlast en reparatieverzoeken. Daarmee ben je het visitekaartje van onze organisatie. Afhankelijk 
van de situatie ben je luisterend oor, beantwoord je vragen of geef je advies. Soms moet je heel 
duidelijk ‘nee’ kunnen zeggen en toch het gesprek op een positieve manier kunnen afsluiten.  
 
Als persoon ben je leergierig, flexibel, communicatief vaardig, energiek, representatief, signaleert 
knelpunten en denkt na over oplossingen. Je schakelt snel en staat stevig in je schoenen. Je straalt 
enthousiasme en plezier uit in je werk en benadert onze klanten en huurders op een open en prettige 
manier waarbij je luistert en doorvraagt.  Aantoonbare ervaring en affiniteit met klantcontacten is een 
grote pré. Tot slot, speelt humor een belangrijke rol in ons dagelijks werk. 
 
Viveste biedt jou een levendige werkomgeving in een maatschappelijk werkveld waarin ruimte is 
voor ontwikkeling, vernieuwing en verbetering. Daarbij kunnen wij jouw inzet goed gebruiken. De 
functie is voor een periode van circa één jaar en het salaris is conform de cao-woondiensten (schaal 
E). Je werkt grotendeels op onze locatie in Wijk bij Duurstede en in de middagen regelmatig op onze 
locatie in Houten. Wij sluiten een toekomstige werkplek in Bunnik niet uit.  
 
Wij vragen een opleiding op mbo-niveau, een klantgerichte instelling en enige technische kennis is 
een pré. Je pakt geautomatiseerde systemen (Tobias AX, Shareworx) snel en makkelijk op. Je bent 
communicatief sterk en werkt graag samen aan een gemeenschappelijk doel. Iedere dag willen we het 
iets beter doen en omdat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, is er ruimte voor 
eigen initiatief. Wij doen hierbij regelmatig een beroep op je flexibiliteit op zowel de diversiteit aan 
taken als de bezetting in het team. Tot slot ben je bereid om woensdag en de vrijdagochtend te 
werken.  
 
Voor meer informatie over deze tijdelijke functie kan contact opgenomen worden met Wouter 
Gerritse of Petra Dijkstra via telefoon 088-9890123. 

Herken je jezelf? Dan maken wij graag kennis met je! Vermeld a.u.b. in je brief voor hoeveel uur en 
op welke dagen per week je beschikbaar bent. Mail je sollicitatie met CV en motivatie naar 
sollicitatie@viveste.nl t.a.v. Marlies Bradwolff.   
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