
 
 

Klantenpunt teamleider 2019 

 

 
 
 

Wil je werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis? Een organisatie waarin 
dienstverlening hoog in het vaandel staat? Zoek je werk met veel dynamiek? Sta je graag aan het 
roer? Houd je van hard (samen) werken?  Dan zoeken wij jou! 
 

TEAMLEIDER KLANTENPUNT  (32 uur) 
 

Wij zijn een buurtcorporatie met zo’n 9000 verhuureenheden in de stad Groningen 
Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Dat ze zich thuis voelen. 
Betaalbaarheid en kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij met ruim 80 betrokken medewerkers. 
 
Wij zijn ambitieus. Verduurzaming van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een 
uitstekende dienstverlening zijn onze belangrijkste doelstellingen. De stad Groningen een beetje 
beter maken. Met name voor onze doelgroepen. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen 
met huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporatie en de Gemeente.  
 
De organisatie kent een afdeling Vastgoed,  een afdeling Bedrijfsvoering en een afdeling Wonen.  
 
Het team Klantenpunt valt onder de afdeling Wonen met in totaal iets meer dan 30 medewerkers 
De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor wonen en leefbaarheid. Bij alles wat wij doen staat het 
belang van onze huurders centraal.  
De afdeling bestaat uit vier teams. Sociaal beheer en het begeleiden van bewoners bij projecten 
gebeurt bij het team Wonen. De medewerkers van het team Verhuur dragen zorg voor het gehele 
verhuurproces. Het team buurtbeheer houdt zich bezig met de leefbaarheid in wijken.  
 
Onze dienstverlening begint bij het team Klantenpunt waar het eerste contact met een huurder 
wordt gelegd: afhandelen klantvragen, waaronder reparatieverzoeken. We steken veel energie in de 
ontwikkeling en optimalisering van digitale dienstverlening. Facilitaire taken vallen ook onder het 
team: informatie- en kantoorbeheer. Het team is 10 medewerkers groot.   
 
De kerntaak van je functie: optimaliseren van het klantcontactproces  
Je geeft leiding aan het team Klantenpunt en zorgt ervoor dat medewerkers hun werk adequaat en 
met plezier doen. Daarbij steek je zelf ook waar nodig de handen uit de mouwen. Je bewaakt het 
werken volgens onze nieuwe klantvisie. Je coördineert de diverse metingen naar klanttevredenheid 
en vertaalt dit in verbetervoorstellen voor processen en/of diensten. Trends op het gebied van 
dienstverlening en digitale mogelijkheden neem je daarin mee. Je werkt daarbij over 
afdelingsgrenzen heen. Je initieert projecten die betrekking hebben op het verbeteren van onze 
dienstverlening. Je formuleert en realiseert het jaarlijkse teamplan en stelt de nodige rapportages op.  
 
Wij zoeken iemand met dit profiel 

• je bent enthousiast en energiek en zoekt proactief de samenwerking met anderen 

• Je hebt visie op dienstverlening en klantbenadering en draagt dit uit 

• Je hebt ervaring met procesoptimalisatie 

• je bent oplossingsgericht en besluitvaardig 
• je hebt een HBO werk- en denkniveau en affiniteit met automatisering 

• Je hebt enkele jaren ervaring als leidinggevende 
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Ons aanbod 
De Huismeesters biedt je een functie met ruimte voor persoonlijke groei.  
Afhankelijk van je kennis en ervaring bieden we je een bruto maandsalaris tussen € 3.369 en € 4.431. 

Je krijgt eerst een aanstelling voor een jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Woondiensten.   
 
Nieuwsgierig geworden? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sigrid Fekken, (interim) manager 
Wonen via 06 44 305 801. 
Een motivatiebrief en CV kun je tot en met dinsdag 17 december mailen naar 
solliciteren@dehuismeesters.nl. De gesprekken vinden vooralsnog plaats op vrijdag 20 december. 
Een persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de procedure. 

mailto:solliciteren@dehuismeesters.nl

