
 

Senior Woonmakelaar 

36 uur per week, standplaats Rijen 

 
Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee 

zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.  

We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met 

een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 90 enthousiaste collega’s. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. 

Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en 

de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. 

We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en 

leefbare wijken. 

Toekomstgericht  

Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen: doen zij wat ze moeten doen, 

en doen ze dat op de goede manier? Leystromen bevindt zich dan ook volop in een 

veranderingsproces. Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met belanghouders 

werken wij aan onze maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht Leystromen. Dat 

betekent ook dat we op een andere manier werken: effectief, efficiënt en eenvoudig, zodat er 

meer financiële middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke doeleinden. Wij werken in 

multidisciplinaire, resultaatverantwoordelijke teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de 

organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, verbinden en ondernemen. Wij hechten groot 

belang aan communicatie en samenwerking.  

Team Verhuur 

Het team Verhuur bestaat uit 16 medewerkers en maakt deel uit van het hoofdproces 

Beheer. Bij dit hoofdproces horen naast het team Verhuur ook de teams Dagelijks 

Onderhoud, Planmatig Onderhoud, Verduurzaming en Vastgoed Management. 

 

Wat ga je doen? 

Als Senior Woonmakelaar ben je verantwoordelijk voor beleidsvorming op het gebied van het 

verhuurmutatieproces en lever je een bijdrage aan de integrale beleidsvorming.  

 

Je bent proceseigenaar van het nieuwe verhuisproces. Dit betekent dat je de kartrekker 

binnen het team bent om het nieuwe proces in te richten, te implementeren en collega’s te 

enthousiasmeren. Je zorgt zo voor verbeteringen in het team. 

 



Je bent projectleider bij verschillende projecten, zoals de jaarlijkse huuraanpassing. En je 

levert een inhoudelijke bijdrage aan het realiseren van opdrachten, bijvoorbeeld inkoop en de 

aanbesteding van mutatieonderhoud.  

 

Verder zorg je voor de maandelijkse budgetrapportage en de jaarbegroting. Je bent 

aanspreekpunt voor andere teams, zoals het MT en de teams Risico & Interne Beheersing 

en Rapportage & Analyse. 

 

Samen met de woonmakelaars ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het verhuur- 

en mutatieproces, gericht op optimale klanttevredenheid en lage kosten. Hiervoor regel je de 

voor- en eindopname, de uitvoering van het verhuisproces, het huurcontract en de eerste 

verhuurnota. 

 

De perfecte collega 

Natuurlijk zijn wij op zoek naar de perfecte collega! We verwachten daarom een CV en 

motivatiebrief waaruit blijkt dat jij de perfecte kandidaat bent om ons team te  versterken.    

Wat verwachten wij van je? 

 HBO werk- en denkniveau aangevuld met meerdere jaren ervaring met 

verhuurprocessen.  

 Kennis en ervaring met project- en procesmatig werken en beleidsontwikkeling 

 Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen; je weet hoe je collega’s meeneemt in 

veranderingen. 

 Je geeft gemakkelijk feedback en stimuleert en motiveert collega’s  

 Prioriteiten stellen 

 Klantgericht, proactief en innovatief  

 Resultaatgericht, analytisch, efficiënt  

 Je kunt goed onderhandelen 

 Ervaring met Resultaatgericht Samenwerken. 

 Ruime kennis van  Dynamics (Empire) en MS Office is een pré. 

Het uitdragen van onze kernwaarden ‘Verbindend en Ondernemend’ is onlosmakelijk 

verbonden met de functie. 

Je wordt ingeschaald volgens de CAO Woondiensten in schaal I (€ 3.369 tot € 4.431,-). 

Meer weten?  

Stel je vragen gerust aan: 

 Wendy Timmermans, Manager Beheer: 088 031 33 40 

 Jesse van Antwerpen, HRM adviseur: 088 031 34 13  

 

Solliciteren en reactietermijn  

Herken jij je in dit profiel? En ben je opzoek naar een organisatie waarin SAMENWERKEN 

met hoofdletters geschreven wordt? Stuur dan uiterlijk woensdag 23 oktober je reactie naar 

vacature@leystromen.nl. 

 

 

 

mailto:vacature@leystromen.nl


Procedure 

 De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 31 oktober  

 De tweede gesprekken vinden plaats op woensdag 13 november    

 Een Belbin-teamrollentest maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure 


