Backofficemedewerker Verhuur en Beheer m/v
Ben jij iemand die graag de zaken op orde houdt en aan de slag wil in een sterk groeiende
organisatie waar ervaring en inbreng telt? Voel jij je je verantwoordelijk om onze opdrachtgevers,
bewoners en beheerders van de locaties goed te ondersteunen? Dan ben jij wellicht degene die wij
zoeken.
Als Backofficemedewerker Verhuur en Beheer ben je een belangrijke centrale schakel binnen onze
organisatie. Of het nu gaat om het uitzetten van facilitaire zaken rondom een pand als het
aanvragen

van

internet,

het

afsluiten

van

energiecontracten

of

het

plannen

van

onderhoudswerkzaamheden. Je verricht allerlei werkzaamheden voor het huur- en verhuurproces
en hebt intensief contact met de beheerders in het land.
Je zorgt dat de systemen op orde zijn en blijven en treedt hierin faciliterend op. Je ziet werk en
kansen om de organisatie verder te helpen. Jij hebt echt feeling met onze huurders en snapt wat er
nodig is om niet alleen hen, maar ook de belangen van de organisatie goed te vertegenwoordigen.
Dit maakt jou de ideale Backofficemedewerker Verhuur en Beheer. Zeker als je ook nog uitblinkt of
de ambitie hebt om te verbeteren in:


Werken met intakeprocedures, processen rondom het afsluiten en beëindigen van contracten,
en het verzorgen van de administratie die dit met zich meebrengt;



Goed en duidelijk kunnen communiceren met bewoners, beheerders, partners en zakelijke
klanten;



Daadkrachtig in je werk bent en gevoel voor urgentie hebt en snel kan schakelen om de juiste
prioriteiten te stellen;



Je prettig voelt om samen te werken in een team waarbij er van alles op je afkomt en je veel
moet samenwerken.

Wie zijn de Huischmeesters?
De Huischmeesters bieden mensen in een bijzondere situatie een belangrijke basis om de zaken
weer op de rails te krijgen. Wij faciliteren en beheren (tijdelijke) woonruimte die we graag inzetten
voor bijzondere doelgroepen. Onze kracht is daarbij dat er aandacht besteed wordt aan de
aanvullende ondersteuningsbehoefte van onze bewoners. We bieden hen een slimme verbinding
aan elkaar en aan de omgeving. En waar nodig verbinden we onze bewoners aan professionele
(lokale) partijen.
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In ruil voor de kans die men krijgt, wordt er naast de financiële bijdrage, een actieve maatschappelijke inzet van onze bewoners verlangd. Een inzet die gericht is op de zorg voor zichzelf, zorg voor
de woonruimte en meerwaarde voor de omgeving. Deze wijze van beheer wordt door de
Huischmeesters volop in de praktijk toegepast. Onze manier van werken leidt ertoe dat alle vormen
van vastgoed die voor een herbestemming staan, met succes worden aangewend worden om
sociaal-, maatschappelijk- en economisch rendement te bieden. We zijn actief in provincie NoordBrabant, Gelderland en Zuid-Holland. www.dehuischmeesters.nl.

Wat zoeken wij in jou?
Jij staat stevig in je schoenen en hebt een nuchtere kijk op uiteenlopende zaken. Je ben sociaal, slim,
secuur en servicegericht. Deze eigenschappen heb je van nature en je weet goed waar je daadkracht
ligt en nodig is. Jij kan goed luisteren, handelen en overziet de processen goed. Je bent iemand
waarop we kunnen rekenen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je:


Minimaal een opleiding op mbo 4 niveau of hoger hebt;



Affiniteit hebt met computersystemen en weet dat dit de nodige discipline met zich
meebrengt;



In het werk zoekt naar verbetering en efficiency;



Goed kan communiceren zowel schriftelijk als mondeling, zowel in het Nederlands als in het
Engels;



Geen 9-5 instelling hebt en het fijn vindt om flexibel te werken en af en toe op andere locaties
werkzaam te zijn, of thuis aan het werk bent;



Woont in Rotterdam (kantoor in Ommoord).

Wat bieden wij jou?
We willen dat je een fijne en goede werkplek hebt om te werken en dat je je thuis voelt in een
organisatie waar de mens centraal staat. Naast een leuke uitdagende functie bieden wij jou:


Een marktconform salaris;



8% vakantietoeslag;



25 vakantiedagen;



Wettelijke reiskostenvergoeding;



Budget pensioenopbouw;



Laptop waarmee je tevens thuis kunt werken;



Mobiele telefoon voor zakelijk en privégebruik.

Ben je enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie. Je kunt je CV en
motivatie sturen naar info@dehuischmeesters.nl. Wij kijken er naar uit!
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