
 
Aan:   Alle medewerkers Helder Vastgoed BV, Helder Vastgoed Onderhoud BV, Helder 

Vastgoed Alkmaar BV en Helder Vastgoed Schilderwerken BV 
Van:   Directie  
Referentie:  P&O/AdL  
Datum:  30 juni 2022  

 
Voor de groep woondiensten zijn wij op zoek naar een: 
 

MEDEWERKER ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE M/V (28 uur per week) 
 
Takenpakket:  
De medewerker administratieve organisatie voert de volgende taken uit:  

• Controleert en corrigeert ingevoerde gegevens in het woonruimteverdeelsysteem (waaronder 
de leegstandscodes) 

• Start bij mutatie de workflow en controleert deze tot het proces is afgerond 

• Registreert en archiveert de huuropzeggingen 

• Adverteert het woningaanbod en zorgt voor plaatsing op de website van Woonmatch 

• Controleert en verwerkt de toewijzingsdossiers  

• Stelt huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten op en bewaakt eventuele einddata 
en/of verlengingen 

• Verzamelt, voert op en actualiseert huurcontractgegevens 

• Stelt op aangeven van BW bijzondere huurcontracten op vanuit de daarvoor beschikbare 
formats 

• Maakt/completeert de aanvang huur mappen t.b.v. Helder Vastgoed Onderhoud bv 

• Verwerkt dagelijks inkomende post voor de afdeling 

• Werkt 1 dagdeel per week op het KCC (en is bij piekdrukte op het KCC inzetbaar) 
 
Functieprofiel:  

• Ten minste MBO+ diploma en werk- en denknvieau; 

• Goede contactuele en sociale vaardigheden 

• Een positief-kritische houding in het leveren van kwaliteit/prestaties 

• Een flexibele en zelfstandige werkhouding; 

• Kan snel en makkelijk schakelen tussen verschillende werkzaamheden 

• Een klantgerichte houding; 

• Werkt goed samen in teamverband; 

• Is stressbestendig; 

• Bereidheid tot het volgen van de nodige vakinhoudelijke trainingen en cursussen. 

 
Geboden wordt:  
Een goede werksfeer in een klantgericht en professioneel bedrijf, met veel afwisseling in de 
werkzaamheden en uitstekende salaris- en arbeidsvoorwaarden.  
Salaris overeenkomstig de CAO Woondiensten schaal F (minimaal € 2.567,- en maximaal € 3451,-).  
 
Standplaats en werkgebied:  
Den Helder 
 
Ingangsdatum: 
In nader overleg te bepalen. 
 
Overige informatie: 
Voor verdere informatie betreffende de functie kunt u contact opnemen met de heer J. de Beurs, 
0223-677728.  
 
Sollicitaties kunt u tot en met woensdag 6 juli 2022 richten: t.a.v. mw. A. de Lange, afdeling P&O,  
e-mail: adlange@wsdh.nl 

mailto:adlange@wsdh.nl

