
 
 
Woonstichting Hulst is een corporatie die als primaire doelstelling heeft huisvesting te bieden aan 
mensen, die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Het werkgebied is de kern Hulst. 
 

Op korte termijn zoekt Woonstichting Hulst een OPZICHTER voor een fulltime 

dienstverband. De opzichter is verantwoordelijk voor het houden van toezicht bij planmatig-, klachten- 
en mutatieonderhoud. 
 

Wat zijn je werkzaamheden? 
 

 Houdt toezicht op de uitvoering van het planmatig onderhoud; 

 Verantwoordelijk voor de uitvoering van het klachten- en mutatiebeleid; 

 Draagt zorg voor het bewaken en de realisatie van het technische mutatie- en  
reparatieproces; 

 Draagt zorg voor de afwikkeling richting huurders bij schades, aansprakelijkheid en klachten; 

 Verantwoordelijk voor het beoordelen van verzoeken voor ZAV en woningaanpassingen,  
houdt toezicht op de uitvoering en adviseert over huurbezwaarschriften van technische aard; 

 Realiseert mede de factuurcontrole en maakt werkopdrachten die voortkomen uit het mutatie-  
 en klachtenonderhoud; 

 Realiseert de correspondentie met huurders met betrekking tot aansprakelijkheid/afwikkeling  
 schades/klachten en ZAV-beleid; 

 Signaleert problemen in het woon- en leefklimaat, onderneemt actie en schakelt bij  
 complexere zaken hulp in. 
 

Wat voor iemand zoeken wij? 
 

 Met een MBO werk- en denkniveau; 

 Die assertief, integer en communicatief vaardig is; 

 Met kennis van en ervaring met voorbereiding en toezicht van bouwkundige projecten; 

 Met kennis en ervaring van begrotingen en budgetten; 

 Met kennis van en ervaring met wet- en regelgeving; 

 Moet in het bezit zijn van een rijbewijs. 
 

Wat kun je van ons verwachten? 
 
De CAO Woondiensten is van toepassing. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring conform de CAO. 
Er geldt een werkweek van 36 uur. Aanstelling vindt plaats voor een periode van een jaar, na 
gebleken geschiktheid volgt een vaste benoeming. De functie is gewaardeerd in schaal G (€ 2.806 tot 
€ 3.436 bruto per maand). 
 
Informatie over deze functie kun je inwinnen bij dhr. Ronald in ‘t Groen, manager vastgoed, telefoon 
0653713120 of rgroen@wshulst.nl. Voor meer informatie over Woonstichting Hulst: www.wshulst.nl. 
 
Sollicitaties dienen uiterlijk 31 december 2019 binnen te zijn bij: Woonstichting Hulst, Godsplein 23, 
4561 BD Hulst, op de envelop vermelden “sollicitatie”. Ook per e-mail kun je solliciteren via 
sollicitatie@wshulst.nl. 
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