
 

 

 

Viveste is een slagvaardige en krachtige woningcorporatie in het Kromme Rijngebied, met een sterke lokale en 
regionale binding. Een corporatie, die goed wonen biedt tegen een redelijke prijs/kwaliteit voor mensen met 
een laag inkomen en voor kwetsbare groepen. Een betrouwbare en sterke partner voor gemeenten en de vele 
maatschappelijke organisaties in het Kromme Rijngebied. Samen met onze partners maken we het verschil 
voor onze huurders en (toekomstige) woningzoekenden. Een beetje ‘eigenwijs’ en sterk lokaal verbonden. 

Voor onze locaties Houten en Wijk bij Duurstede zoeken wij een  

        Opzichter Dagelijks Onderhoud 

Wat ga je doen? 
In deze functie regel jij samen met je collega’s het dagelijks onderhoud aan onze woningen. Je kunt daarbij 
denken aan: 
 
Mutaties 

Je voert gesprekken met huurders en inspecteert de woning bij een mutatie. Je zorgt dat de woning door de 

huurder die gaat verhuizen netjes wordt achter gelaten. Ook zorg je ervoor dat je het mutatieonderhoud goed 

regelt met de aannemer, zodat de woning op tijd klaar is voor de nieuwe huurders.  

 

Reparaties 

Als een repartieverzoek wat lastiger is, ga jij naar de woning om te 

kijken wat er aan de hand is. Je verstrekt op basis van jouw analyse 

de opdracht aan de aannemer. Je bent daarbij verantwoordelijk voor 

de kwaliteitscontrole en dat de reparatie volgens de gemaakte 

afspraken wordt uitgevoerd. Je zorgt ervoor dat de kennis die jij hebt 

ook bij je collega’s komt, zodat zij de vragen van de huurder aan de 

telefoon beter kunnen beantwoorden. 

 

Projectmatig onderhoud 

Soms moet er meer gebeuren aan de woning om deze weer te 

kunnen verhuren. Jij zorgt ervoor dat ook deze werkzaamheden goed 

verlopen. Je kijkt wat er moet gebeuren, overlegt hierover met een 

collega van vastgoed, maakt een planning en verstrekt de opdracht 

aan de aannemer. Je houdt toezicht op de uitvoering van het 

onderhoud, checkt of het binnen het budget en tijd blijft en bewaakt 

de kwaliteit.  

 

Aanvragen voor aanpassingen in de woning 

Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling en afhandeling van 

aanvragen die de huurder doet voor het aanpassen van de woning 

ZAV’s en aanvragen in het kader van aanpassingen op medische 

gronden (WMO). Je checkt hierbij wat kan en mag op basis van beleid en wetgeving en zorgt dat we deze 

regels goed toepassen.   

 
Woningwaarderingssysteem 
De wijzigingen die ontstaan door bovenstaande aanpassingen leg je goed vast in het systeem zodat je 
collega’s bij het beantwoorden van de vragen ook over de juiste informatie beschikken.  
Tot slot lever je een bijdrage aan het sleutelbeheer van de algemene ruimten en de gebouwen van Viveste. 

Wat neem je mee? 
• Een afgeronde MBO-opleiding (bouwkunde of techniek) of voldoende kennis en ervaring om deze 

baan goed te kunnen doen 
• Kennis van de relevante wet- en regelgeving waaronder huurrecht, WMO , WVG en ZAV 
• Kennis van en ervaring met: arbo, asbest en veiligheid op de bouw (VCA) 
• Kennis van regievoering en ervaring met het sturen van de uitvoeringsprocessen 
• Werkervaring bij een corporatie is een pré (3 tot 5 jaar) 
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• Hands on mentaliteit en je bent gericht op samenwerking  
• Klantvriendelijke, probleemoplossende en dienstverlenende instelling 
• Behoudt goed het overzicht en je kan snel schakelen  
• Je maakt makkelijk contact  
• Handigheid met verschillende computerprogramma’s die nodig zijn om je werk goed te doen.  

 

Wil je meer weten over deze functie? Check dan bijgevoegde functieprofiel.  

Wat bieden wij jou? 
Als je bij ons komt werken dan kom je terecht in een organisatie waarin maatschappelijk betrokken collega’s 
werken. Een prettige werkomgeving, met leuke collega’s, waar veel ruimte is voor initiatief, opleiding, 
ontwikkeling en uiteraard plezier. De functie is ingeschaald in G (conform Cao Woondiensten, maximaal 3.706). 

Solliciteren? 

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen worden met Wouter Gerritse, locatiemanager Wijk bij 

Duurstede, telefoon 088-9890123. Je reactie, voorzien van motivatie, ontvangen wij graag uiterlijk 23 november  

2020 via sollicitatie@viveste.nl 

 

 


