
 

 

Is klantgerichtheid voor jou vanzelfsprekend en heb jij ervaring met het werken op een 

Klant Contact Centrum? Vind jij het leuk om klantcontacten te combineren met 

administratieve werkzaamheden? Dan heeft woningcorporatie Oost Flevoland 

Woondiensten (OFW) de baan voor jou!  

 

 

Medewerker Klant Contact Centrum  
(m/v - 36 uur per week) 

 
Hoe ziet jouw functie eruit? 

Als Medewerker Klant Contact Centrum ben je het aanspreekpunt van onze klanten (huurders en 

woningzoekenden). Je beantwoordt vragen die binnenkomen via e-mail, telefoon, post en social 

media. Ook zorg je voor de afhandeling van reparatieverzoeken, sluit je huurcontracten af en 

archiveert binnenkomende correspondentie. ’s Ochtends behandel je voornamelijk telefonische 

en baliecontacten. In de middag werken wij op afspraak en handel je administratieve 

werkzaamheden af. 

 

Een greep uit jouw werkdag 

Eerst even een kop koffie halen om vervolgens samen met je collega’s binnen het team Klant 

Contact Centrum het werk te verdelen. Om 8.30 uur krijg je het eerste telefoontje. Het is een 

huurder die vertelt dat de kraan lekt. Je plant een afspraak met een servicemonteur voor de 

volgende dag en wijst de klant ook nog even op het gemak van MijnOFW voor het melden van 

reparaties. Vervolgens komen er meerdere klanten tegelijk binnenlopen. Dat is voor jou geen 

probleem. Jij kunt ze allemaal helpen.  

Na een drukke ochtend, is het tijd voor pauze. Na de lunchpauze heb je een afspraak met een 

klant voor het tekenen van een huurcontract. De nieuwe huurder vertrekt met een glimlach 

nadat jij hem super goed geholpen hebt! Aan het einde van de dag beantwoord je nog een aantal 

e-mails en sluit de werkdag naar tevredenheid af. Morgen weer een nieuwe werkdag. Je hebt er 

zin in! 

 

Wat vragen we jou? 

Je bent klant- en resultaatgericht, omgevingsbewust, je hebt aandacht voor details en staat open 

voor nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk is plannen en organiseren voor jou geen probleem. Je 

hebt mbo werk- en denkniveau, kennis en ervaring met verhuur, klantcontacten, klachten en 

reparatieverzoeken en kennis van administratieve processen.  

 

Waar draag je aan bij? 

Zo’n 50 medewerkers zetten zich dagelijks in om onze klanten in goede sociale huurwoningen te 

huisvesten in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. We hebben zo’n 4.900 woningen inclusief 

zorgappartementen, studentenkamers en maatschappelijk vastgoed. Leefbaarheid, sturen op 

woonlasten en duurzaamheid zijn voor ons erg belangrijk. We staan bekend als een ‘groene’ 

woningcorporatie en hebben ons maatschappelijke rol hoog in het vaandel.  

We betrekken bewoners(organisaties) en belanghouders graag bij de ontwikkeling en uitvoering 

van ons beleid. Zo ook bij ons recent vastgestelde ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’. 

Dit plan geeft voor de periode 2018-2023 richting aan ons handelen op de thema’s: ‘Inclusieve 

samenleving’, ‘Onze doelgroep onder dak’, ‘Goed contact met de klant’, ‘Duurzaam goed wonen’ 

en ‘Duurzame organisatie’.  

 



Wat bieden wij jou?  

Een boeiende en afwisselende baan in een leuk team. Een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden 

met salaris conform de cao Woondiensten, afhankelijk van je opleiding, kennis en werkervaring. 

Er is volop ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden in een organisatie die voortdurend in 

beweging is. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend, zoals een goede 

pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden en een leuke, actieve personeelsvereniging.  

 

Enthousiast en geschikt? 

Stuur je motivatie en cv voor 1 februari naar solliciteren@ofw.nl. Goed om te weten: Het eerste 

sollicitatiegesprek vindt plaats op donderdag 7 februari in de ochtend. Heb je nog vragen? Neem 

dan contact op met Hayet Nouari, Senior Medewerker Klant Contact Centrum 

(hayetnouari@ofw.nl). 

 

In verband met omgang met vertrouwelijke gegevens vragen wij jou om een Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG). 
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