
 

Consulent Verhuur/Verkoop (28-32 uur) 
 

 

Voor de afdeling Wonen zijn wij op zoek naar een ervaren Consulent Verhuur en Verkoop (28- 32 

uur per week) 

 

Als Consulent Verhuur en Verkoop ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle 

werkzaamheden in het kader van het verhuur-, verkoop- en mutatieproces voor alle bestaande- en 

nieuwbouwwoningen. 

 

Wat ga je doen? 

 

• In deze functie ben je verantwoordelijk voor het toewijzen en verhuren van woningen en 
andere te verhuren objecten (behalve BOG), Je regisseert het mutatieproces en verricht 
eenvoudige mutaties en onderhoudt de contacten met de klant hierover. Je zorgt voor de 
benodigde administratieve afhandeling in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en je 
draagt als probleemeigenaar zorg voor afhandeling van de binnenkomende vragen, klachten 
en bezwaren in het verhuur-, verkoop- en mutatieproces. 

 

• Je realiseert het verkoopproces (controleert de verkoopwoning, zorgt voor de aanwezigheid 
van splitsingsakten en tekeningen, communiceert met de makelaar en de notaris, houdt 
verkoopinformatie actueel, waaronder de website, bewaakt de voortgang van het 
verkoopproces, voert verkoop bevorderende activiteiten uit, doet voorstellen in specifieke 
situaties en controleert en verwerkt koop- en transportaktes). Bij eventuele terugkoop van 
verkoopwoningen handel je het proces van terugkoop af 

 

• Je participeert in onderzoek naar klanttevredenheid en legt gegevens vast t.b.v. de accountant  
 
 
We vragen: 

• Kennis van volkshuisvesting, huurrecht, kennis van de (lokale) woningmarkt, verkoopkennis 

• Meerdere jaren relevante werkervaring 

• Kennis van relevante automatiseringspakketten 

• MBO+ werk- en denkniveau. 

 

Wij bieden: 

Een functie met veel zelfstandigheid en volop opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf te 

ontwikkelen. Het salaris is in overeenstemming met de CAO Woondiensten schaal G (max € 3.592,- 

bruto per maand op basis van 36 uur in de week) 

 

Wil jij werk dat er echt toe doet?  

Wonen is een eerste levensbehoefte. Het is de veilige basis van waaruit je je leven kunt opbouwen. 

Zonder ons zouden veel mensen geen (betaalbare) woning hebben. Ons werk gaat gepaard met een 

aantal grote uitdagingen. Hoe komen we uit de wooncrisis? Hoe gaan we de woningen 

verduurzamen? Wat betekent dit voor het onderhoud aan de woningen? Hoe zorgen we voor 

huisvesting van kwetsbare mensen?  

 

Woonforte is de grootste woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 

woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam en circa 115 

medewerkers.  

 

Oog voor mensen, hart voor wonen: dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning 

die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte woningen voor mensen met een laag 



inkomen. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.  

 
Informatie. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Paul van der Linden 0172 418583.   

Meer details over onze organisatie en deze functie vind je op onze website.  

 

Sollicitatie. 

We ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk vóór 14 november 2021 via deze link . Gesprekken zijn 

gepland in de laatste weken van november. 
Je reactie wordt verwerkt door VacaturePro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en de 

overige correspondentie 

 

 

https://vacaturepro.nl/vacature/consulent-verhuur-verkoop-28-32-uur/?ref=apply&utm_source=Woonforte&utm_campaign=Consulent+Verhuur-Verkoop

