
  

 

 

Maak jij straks de verbinding tussen een huurder en een woning van Viveste? En 
organiseer jij alles graag tot in de puntjes? Voor Wijk bij Duurstede en Houten zoeken 
wij: 

Verhuurmakelaars Viveste (24 - 36 uur) 

Als verhuurmakelaar ben je verantwoordelijk voor het verhuurproces van A tot Z en het voorkomen 
van leegstand. Je werkt in deze functie nauw samen met de opzichter. Je stelt aan de hand van 
vastgestelde kwaliteitsstandaarden de uit te voeren (mutatie)werkzaamheden vast, regelt indien nodig 
aanvullend technisch onderzoek of vergunningen. Je zet complexere/grotere mutaties door naar 
specialisten/aannemers. Je bent betrokken bij verkoop, nieuwbouwprojecten, en het huisvesten van 
bijzondere doelgroepen. Vanuit een proactieve instelling bewaak je de voortgang van het verhuur-, 
verkoop- en mutatieproces. Ook presenteer je woningen op WoningNet en organiseer je 
(groeps)bezichtigingen.  
 
Jij bent een creatieve, nauwkeurige, tactische, nieuwsgierige collega. Je denkt en werkt op hbo-
niveau. Je kunt goed schakelen. 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. Het liefst heb je ervaring opgedaan als 
verhuurmakelaar. 
 
Viveste biedt jou een levendige werkomgeving in een maatschappelijk werkveld waarin ruimte is voor 
vernieuwing en verbetering. Het salaris is conform de cao-woondiensten (schaal G). Je werkt 
afwisselend op onze beide locaties in Wijk bij Duurstede en Houten. 
 
De organisatie 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. Wij zoeken meerdere proactieve, 
zelfstandige en enthousiaste 
 
Herken jij jezelf? 
Je sollicitatie met een korte motivatie en cv, kan je vóór 5 juli mailen naar: sollicitatie@viveste.nl onder 
vermelding van de vacaturenaam. 
 
Wil je meer weten? Met vragen over de functie kun je terecht bij Jan van Kerkhoven, coördinator 
verhuur op (j.kerkhoven@viveste.nl). Over de procedure kun je bellen met Stefanie Kegels, HR-
adviseur op 06-51384646.  
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