
 
 

 
 

Woningcorporatie Woonkracht10 is op zoek naar een 

Medewerker Service Center 
(32 uur) 

 
Samen met 14 collega’s ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Het is jouw doel dat 
klanten zich adequaat geholpen voelen, dat er goed naar hen wordt geluisterd, ze zich gehoord 
voelen en weten waar ze aan toe zijn. Wij vinden een excellente dienstverlening belangrijk, daarom is 
niet de snelheid van het gesprek maar de kwaliteit van het gesprek van belang. Je bent een 
belangrijke schakel tussen onze klant en de overige collega’s binnen onze organisatie. 
 
 

De functie 
Als medewerker Service Center ben je de regisseur van het klantcontact. Hiervoor: 

• beantwoord je voornamelijk inkomende telefonische vragen, zodanig dat de klant duidelijk 
antwoord krijgt over bijvoorbeeld het huurcontract, een reparatieverzoek of over de wijk 
waar hij woont; 

• beantwoord je vragen die via email of WhatsApp gesteld worden; 
• handel je tenminste 80% van de vragen zelfstandig af. Bij de overige vragen zorg je ervoor 

dat de vraag bij de juiste collega terecht komt, zodat de klant snel verder wordt geholpen; 
• zorg je voor een goede vastlegging van het klantcontact in ons klantvolgsysteem IRIS 

waardoor collega’s weten wat met de klant is afgesproken; 
• verricht je administratieve werkzaamheden en beman je bij toerbeurten de receptie, zodat 

de klant het gezicht achter de telefoonstem ontmoet. 

 
Woonkracht10 
Als woningcorporatie in de Drechtsteden -met meer dan 11.000 woningen- werken we met 125 
collega’s samen om onze klant een goede en betaalbare woning te bieden. Als medewerker Service 
Center werk je nauw samen met de collega’s van de afdeling Wonen, maar ook met de andere 
collega’s binnen Woonkracht10 heb je veelvuldig contact. Wij geven niet alleen thuis aan onze klant 
maar ook aan onze medewerkers! We zijn betrokken, verbindend, ondernemend en klantgericht. Bij 
ons is er ruimte voor eigen initiatieven en het nemen van je verantwoordelijkheid. We hebben dan 
ook niet voor niets het keurmerk World Class Workplace ontvangen (beste werkgever!).  
 

Dit ben jij  
Jij bent betrokken bij onze klant. Je bent creatief, denkt in mogelijkheden en bent resultaatgericht. Jíj 
geeft onze klant die wow-ervaring! Je geniet van de onvoorspelbaarheid die een Service Center kent 
en kunt goed omgaan met de piekbelasting die zo kenmerkend is voor deze functie. Ook ben je een 
snelle denker, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je dienstverlening. Jouw spreek- en 
schrijfvaardigheid Nederlands is vanzelfsprekend goed. Je hebt kennis van en ervaring met 
automatische gegevensverwerking en bestandsbeheer. Je vindt het geen probleem om op minimaal  
MBO/HBO niveau te acteren. Je bent hét vrolijke, enthousiaste aanspreekpunt voor onze klant, je 
gaat voor een 9+ ervaring en dus diegene waarnaar Woonkracht10 op zoek is! 
 
 
 



 
 

 
 
 

Dáárom werken bij Woonkracht10 

✓ we dragen het kenmerk World Class Work Place (beste werkgever) 
✓ maatschappelijk betrokken organisatie met ambitie 
✓ informele sfeer met open cultuur gebaseerd op vertrouwen en onderlinge verbinding 
✓ volop ontwikkelingsmogelijkheden en eigen opleidingsbudget 
✓ flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden inclusief voorzieningen (laptop, mobiel) 
✓ activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 
✓ wij volgen de cao woondiensten; de functie is ingeschaald in schaal F waardoor je salaris ligt 

tussen € 2.545,-- en € 3.259,-- bruto per maand 
✓ vaste aanstelling 

 

Word jij onze nieuwe medewerker Service Center? 
Leuk, we kijken ernaar uit om met je kennis te maken! Ter voorbereiding ontvangen we graag 
uiterlijk 19 juli 2021 je cv en motivatiebrief via hr@woonkracht10.nl. Wil je wat meer informatie, kijk 
dan op onze website https://www.woonkracht10.nl/over-woonkracht10 of neem contact op met 
Sandra Groeneveld, senior medewerkster SC. Zij staat je graag te woord en je kunt haar bereiken via 
078 620 20 00.  
 
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 23 juli 2021. Wanneer jij en wij na dit 
eerste gesprek nog steeds enthousiast zijn, dan vindt een tweede gesprek plaats op woensdag 28 juli 
2021. 
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