
 
 
Helder Vastgoed BV heeft samen met andere belangrijke organisaties zoals de Gemeente Den 
Helder als doelstelling het realiseren van goed en betaalbaar wonen voor onze klanten. 
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar bewoners met een kwetsbare positie op de 
woningmarkt.  Wij zijn op dit punt vooruitstrevend en betrouwbaar. 
 
 
 
In verband met de pensionering van een huidige collega is er binnen de Groep Concernbeheer , 
afdeling incassso een vacature ontstaan voor de functie van: 

  
  

Medewerker Huurincasso en Huuradministratie  
36 uur p/w  

 
Functie-inhoud: 
U bent onder andere belast met de verantwoording voor het incasseren van de huren en de overige 
vorderingen en directe dienstverlening daaromheen. Hierin fungeer je als spil tussen huurder, 
gemeente, deurwaarders en schuldhulpverlening en weet dit netwerk goed te onderhouden. 
Je verricht huisbezoeken en voert bemiddelingsgesprekken met klanten op kantoor, telefonisch als bij 
hen thuis en op locatie. Huisbezoeken kunnen incidenteel ook in de avond plaatsvinden. 
Je bent creatief in het vinden van oplossingen voor huurders met financiele problemen. Je acteert 
hierin pro-actief. En verder verricht je alle bijkomende administratieve werkzaamheden die bij het werk 
horen, neem je deel aan in- of externe projecten en biedt je ondersteuning aan het team incasso. 
 
 
 
Functie-eisen: 

• Je beschikt over een afgeronde MBO/HBO-opleiding.  
• Je hebt kennis van de voorschriften en regels ten aanzien van WSNP, 

schuldhulptrajecten, huurtoeslag en incasso. Daarnaast heb je werkervaring met de 
uitoefening van deze regels in de praktijk.  

• Je hebt een natuurlijk overwicht in het voeren van gesprekken met klanten en weet de juiste 
balans te vinden tussen empathie en resultaat. 

• Je bent vasthoudend met een hands-on mentaliteit en verliest het sociale aspect niet uit het 
oog. Daarnaast beschik je over een probleemoplossend vermogen en kun je goed 
onderhandelen. 

• Je bent een echte teamplayer met een flexibele instelling. 
• Je kunt goed omgaan met stress, werkt zelfstandig en toont initiatief. 
• Je bent in bezit van een rijbewijs. 

 
 
Overige informatie:  
Een assesment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Afhankelijk van opleiding, 
passende werkervaring en kennisniveau zal het salaris minimaal € 2.869,- bruto per maand en 
maximaal € 3.777,- (op basis van 36 uur per week, exclusief vakantiegeld). Schaal G binnen de CAO 
Woondiensten1. 
 
Interesse? Dan zien wij graag voor 24 januari uw reactie tegemoet.  
Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u richten aan  
Mevrouw A. de Lange, hoofd afdeling P&O via adlange@wsdh.nl. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de heer N. Bakker, hoofd centrale administratie en incasso, 
telefoonnummer 0223-677737 of mailen naar nbakker@wsdh.nl. 
 
 

                                                           
1 Helder Vastgoed bv hanteert aangepaste loonschaal 


