
Helder Vastgoed Onderhoud BV (onderdeel van Woningstichting 
Den helder en gevestigd te Den Helder) is een allround bouw- en 
installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in het dagelijks onderhoud 
aan woningen, bedrijfspanden en bijzonder/ maatschappelijk 
vastgoed. Hierbij staan duurzaamheid, betrouwbaarheid en een 

concurrerende prijs- en kwaliteitsverhouding voorop. Bij deze BV 
werken in totaal circa 70 medewerkers die vooral actief zijn  
voor de opdrachtgever Helder Vastgoed BV/Woningstichting  
Den Helder. De kerncompetenties van onze medewerkers zijn 
klantgerichtheid en organisatieloyaliteit.

Coördinator (werk)voorbereiding,  
planning en audits M/V (36 uur)
De Coördinator (werk)voorbereiding, planning en audits voert de volgende taken uit:
•  Maakt op basis van de jaarplanning per complex de werkorders aan voor het abonnee onderhoud in Tobias AX; 

•  Plant de werkorders in voor het abonnee onderhoud naar de juiste vaklieden met ondersteuning van Connect-IT; 

•   Informeert de bewoners/deelnemers tijdig over de uitvoeringsdatum van het abonnee onderhoud; 

•   Is aanspreekpunt bij vragen over de planning & uitvoering abonnee onderhoud, dit bij zowel de interne vaklieden HVO als de 
deelnemers abonnee onderhoud;

•  Draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de werkzaamheden; 

•  Controleert of de door de vaklieden opgegeven vervolgorders abonnee onderhoud goed zijn aangemaakt;

•  Gaat zich vooral richten op het coördineren van het abonnee onderhoud en daarnaast specialiseren in de coördinatie van de overige 
kernactiviteiten (planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, reparatieverzoeken); 

•  Werkt nauw samen met de collega’s van het OSC;

•   Gaat deel uitmaken van ons auditplan in relatie tot de controle van de geboekte manuren en materialen in onze verschillende 
kernactiviteiten; 

Functie-eisen:
•  Kennis op MBO+ niveau aangevuld met praktische kennis op het gebied van (bouw)techniek en processen

•  Kennis- en ervaring met kantoorautomatiseringspakketten

•  Is stressbestendig en heeft een probleemoplossend- en resultaatgericht denkvermogen

•  Goede contactuele en sociale vaardigheden

• Is dienstverlenend klant- en servicegericht ingesteld

•  Heeft een goed analytisch vermogen en stelt hiermee de juiste prioriteiten

•  Ziet het belang in van samenwerking en zet zich hier voor in

Specifieke informatie voor de functie:
De coördinator (werk)voorbereiding, planning en audits dient er rekening mee te houden dat de vrijdagen, hele dagen werken, onderdeel 
uitmaakt van het vaste werkrooster. 

Geboden wordt:
Een goede werksfeer in een klantgericht en professioneel bedrijf, met veel afwisseling in het werk en uitstekende salaris- en 
arbeidsvoorwaarden, alsmede budget voor professionele ontwikkeling. Salaris overeenkomstig de CAO-Woondiensten , schaal F, 
maximaal € 3.722,- ex vak geld.

Sollicitaties kunt u tot en met 24 december per email richten aan:

Helder Vastgoed Onderhoud BV, T.a.v. mw. A. de Lange, afdeling Personeel & Organisatie, adlange@wsdh.nl

Wij zijn op zoek naar een:


