
  
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 

• realiseren van het verhuur- en mutatieproces 

• het passend toewijzen aan nieuwe huurders en uitvoeren 
van de inkomenstoets 

• begeleiden van bijzondere doelgroepen bij de verhuring 

• uitvoeren van woninginspecties 

• begeleiden van huurders bij herstructurerings- en 
verduurzamingsprojecten  

• verstrekken van opdrachten voor woningonderhoud en  
-aanpassingen en bewaken van budgetten 

• toezicht houden op de uitvoering van verstrekte 
opdrachten 

• (technisch) beoordelen van zelf aangebrachte 
voorzieningen en WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) aanvragen 

 

Ben jij gedreven om de optimale match tussen klant en woning te maken? En wil jij je graag 
inzetten voor een maatschappelijke organisatie? Dan gaan we graag in gesprek met jou! 

Als verhuurmakelaar ben je verantwoordelijk voor het 
verhuurtraject van A tot Z. Je hebt afwisselende taken. Je 
zet vrijgekomen woningen in de markt en zorgt ervoor dat 
deze gericht worden aangeboden aan de juiste doelgroep. 
Je biedt potentiële huurders een luisterend oor, geeft ze 
de benodigde informatie en beantwoordt vragen. Je 
regelt bezichtigingen en maakt huurcontracten in orde. 
Ook controleer je of woningen tijdens de technische 
opname voldoen aan de eisen en geef je opdracht voor 
mutatieonderhoud. Dit doe je samen met collega’s van 
het team Wonen.  
 
Woonmeij investeert de komende jaren fors in de sociale 
woningvoorraad. Dit varieert van verduurzaming, 
grootschalige renovatie en sloop- en nieuwbouw 
projecten. De verhuurmakelaar richt zich als lid van het 
projectteam op de bewonersbegeleiding van deze 
vastgoedprojecten. Jij bent de schakel naar de bewoners. 
 
Wat vragen wij?  
Je stelt de klant centraal, bent betrouwbaar, behandelt 
mens en omgeving met respect en neemt 
verantwoordelijkheid. Je bent initiatiefrijk, kunt goed 
plannen en organiseren en bent communicatief vaardig. 
Je hebt kennis van volkshuisvesting, bouwtechniek en 
relevante juridische kennis en beschikt over een 
mbo+/hbo werk- en denkniveau.  
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een uitdagende baan waarin jij het 
verschil kan maken voor de klant. Een thuisbasis in een 
modern ingericht kantoor in Schijndel en alle faciliteiten 
om plaats onafhankelijk te kunnen werken. 
Samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en een goede 

werksfeer vinden wij belangrijk. De Verhuurmakelaar 
wordt voor een jaar aangesteld, met zicht op een vaste 
aanstelling. De functie is gewaardeerd conform CAO 
Woondiensten. Het salaris is marktconform, afhankelijk 
van ervaring en opleiding. 
 
Organisatieprofiel 
Woonmeij stelt zich ten doel om voldoende, duurzame en 
betaalbare woningen aan te bieden aan huurders en 
woningzoekenden die niet zelf in eigen woonbehoeften 
kunnen voorzien. Wij werken op een klantgerichte en 
maatschappij gedreven wijze voor ruim 5.100 klanten in 
de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel.  
 
Woonmeij heeft 60 medewerkers. Ontwikkeling, zowel op 
vakinhoudelijk gebied als op het gebied van digitalisering, 
vinden wij een vanzelfsprekendheid. 
 
 

Procedure 
 
Herken je jezelf in deze vacature  
en heb je interesse? Solliciteer dan  
voor 30 april 2021 met cv en motivatie via 
vacatures@woonmeij.nl  
 
Gesprekken met kandidaten vinden plaats 
tussen 3 en 7 mei 2021. Het overleggen van 
een VOG verklaring maakt onderdeel uit van 
de procedure. 
 
Heb je naar aanleiding van de vacature 
vragen? Neem contact op met Stephanie 
Peters, adviseur HRM (073) 544 06 43. 
 

Woonmeij is op zoek naar een 

Verhuurmakelaar 
 (32 – 36 uur per week) 
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