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De klant staat voorop bij LEKSTEDEwonen. Vind jij dit ook zo belangrijk?  
Doe jij niets liever dan werken mét en voor mensen? Dan zoeken wij jou:  
een enthousiaste en betrokken 
 

Medewerker Team Klantenservice  
(28-32 uur per week)  
 
 

Wat ga je bij ons doen? 
Het Team Klantenservice (TKS) is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten (huurders, 
woningzoekenden en zakelijke relaties) De klantvragen en reparatieverzoeken komen 
binnen per mail, via de website, facebook, per telefoon en op papier en/of bezoek aan 
onze receptie. Je bent een belangrijke schakel tussen de klant en je collega’s.  
LEKSTEDEwonen is een organisatie in beweging. Komende maanden staan in het teken 
van een verdere optimalisering van onze klantbediening en daar kan jij een mooie bijdrage 
aan leveren. 
 

Wat neem jij mee? 
Je werkt graag samen in een team en wordt blij van een afwisselende en dynamische 
werkomgeving. Je bent communicatief sterk en je ziet de kracht van verbinding met humor 
en lef. Het is een uitdagende baan in teamverband, waar eigen initiatief wordt 
gewaardeerd. 
Voor het inhoud geven aan de functie zijn van belang: 

• MBO werk- en/of denkniveau, waarbij technische-bouwkundige kennis een pré is 

• Klantgericht en klantvriendelijk (empathisch)  

• Stressbestendig en nauwkeurig  

• Organiserend, creatief denkend en oplossingsgericht 

• Flexibel (in dienstverlening en in teamverband) 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatie 

• Representatief in gedrag en uitstraling 
 

Wat bieden wij jou? 
• Een functie met veel zelfstandigheid in een super enthousiast en gemotiveerd team 

• Een goed salaris (schaal E) en aanvullende arbeidsvoorwaarden conform de  
CAO Woondiensten 

• Een jaarcontract, direct gevolgd door een vast contract bij goed functioneren 

• Deel uitmaken van een organisatie, die aandacht heeft voor de maatschappelijke 
belangen van huurders en woningzoekenden 

• Bij LEKSTEDEwonen is veel aandacht voor talent en persoonlijke ontwikkeling. Wil je 
in jezelf investeren, dan krijg je daarvoor bij ons alle kansen 

• LEKSTEDEwonen vindt gezonde medewerkers belangrijk; daarom vergoeden wij een 
deel van je sportabonnement en is er elke dag vers fruit beschikbaar 

 
 

 
 
 

 



VACATURE 

 

 
 

   

www.lekstedewonen.nl 
 

 
 
Wie zijn wij? 
LEKSTEDEwonen is een middelgrote woningcorporatie met roots in Vianen. Wij bezitten 
ruim 3.250 woningen in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, 
Bunnik en Houten. In Utrecht hebben wij ruim 800 studentenkamers in eigendom en 
beheer. Bij LEKSTEDEwonen zijn 40 medewerkers in dienst, waarvan vier collega’s 
verantwoordelijk zijn voor de studentenhuisvesting op onze campus in Utrecht. Kijk voor 
meer informatie over onze organisatie op www.lekstedewonen.nl 
 

Spreek deze functie jou aan? 
Stuur dan je motivatiebrief met curriculum vitae uiterlijk op 20 januari 2023 naar 
werkenbij@lekstedewonen.nl. Je kunt deze richten aan de heer E. de Groot (Directeur-
bestuurder) Wij kijken uit naar je reactie!  
 

Heb je nog vragen? 
Neem dan contact op met Andrea van Putten, Coördinator Team Klantenservice  
(0347 372020 of via info@lekstedewonen.nl ) Zij staat je graag te woord.  
 
Een competentietest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een positieve VOG-
verklaring is vereist. 
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