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Word dan onze 

BINNENDIENST MEDEWERKER

Wat zijn de werkzaamheden

Het in behandeling nemen van klachten, vragen of 
opdrachten van onze huurders. Deze verwerken in ons 
geautomatiseerde systeem. Hierna ga je de klacht, 
vraag of opdracht uitzetten en opvolgen.

Dit kunnen storingen zijn van o.a. een lekkage of 
stroomuitval tot schade aan eigendommen van onze 
klanten. Jij zorgt ervoor dat de melding verwerkt 
wordt, stuurt een servicemonteur aan of zorgt ervoor 
dat de schade gemeld wordt bij de bijbehorende 
verzekeringmaatschappij van dat object. Je neemt 
hierna contact op met de klant dat de opdracht in 
behandeling is genomen en zorgt voor de communicatie 
bij opvolging van de opdracht tussen de opdrachtgever 
en opdrachtnemer.

We verwachten dat je voor de opdrachtgever telefonisch 
vriendelijk en geduldig bent, voor de opdrachtnemer 
is juist een assertieve houding nodig om de opdracht 
correct af te wikkelen met als doel de opdracht naar 
volle tevredenheid van de klant op te lossen.

De opdrachten komen telefonisch en per mail bij ons 
terecht. Tussen deze opdrachten door wordt verwacht 
dat je de administratieve afhandeling van de opdrachten 
in ons systeem correct en projectmatig verwerkt zodat 
ook de gehele afwikkeling van de opdracht netjes 
en correct wordt doorbelast aan de opdrachtgever. 
Daarnaast beheer je samen met je collega’s de bezoek- 
en afsprakenagenda waarbij je vooraf de bezoeken 
voorbereid en daarna uitwerkt voor de technisch 
beheerder.

Het overnemen van de storingsdienst in vakantie-
periodes maakt onderdeel uit van het takenpakket, 
maar wordt in onderleg overleg verdeeld.

Wat zoeken wij in onze nieuwe collega

█  Enthousiast
█  Nauwkeurig
█  Geordend
█  Een Multi-task talent 
█  Geduldig en vriendelijk aan de telefoon
█  Doelgericht
█  Prioriteiten stellend 
█  Goede kennis van Microsoft office
█  Administratief onderlegd, waarbij uitstekend

Nederlands spreken en schrijven een pre is

Wat kunnen wij je bieden

█  Een prettige werksfeer in een informeel, klein team
█  Een afwisselende functie met ruimte voor eigen 

ideeën en inbreng
█  Een functie voor 20 uur per week, dagen en uren in

overleg in te plannen van dinsdag t/m donderdag, 
in overleg is wisseling van dagen mogelijk

█  5 weken vakantie op jaarbasis. We hebben vast-
gestelde vrije dagen tussen kerst en nieuwjaar, 
2 dagen met carnaval 

█  Let op we hebben geen pensioenfonds, dit zul je in
eigen beheer moeten regelen

█  Een marktconforme loonvergoeding

Indien je interesse hebt in deze functie kun 
je je sollicitatie en Curriculum Vitae per email 
richten aan: Grasgroep Vastgoedzorg B.V.  
t.a.v. Dhr. M. van Mierlo info@grasgroep.nl

JIJ BENT: 

  ENTHOUSIAST
  NAUWKEURIG 
  GEORDEND 
  EEN MULTI-TASK TALENT

https://www.grasgroep.nl
mailto:info%40grasgroep.nl?subject=Sollicitatie
mailto:info%40grasgroep.nl?subject=Sollicitatie

