
Vlissingen is een havenstad. Een stad van werkers en doeners. 
Dat zit in het DNA van de stad, van de Vlissinger en daarmee 
ook in het DNA van onze corporatie. Wij zijn een middelgrote  
woningcorporatie in het mooie  Vlissingen aan zee. Onze missie 
is het bieden van goed wonen in een passende leefomgeving 
met aandacht voor duurzaamheid, woonlasten en bijzondere 
aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Wat ga je doen?
•  Jij bent verantwoordelijk voor de mutatie-inspecties, het budget en de  

opdrachtverstrekking hiervan. Hierbij monitor je de voortgang zowel 
intern als extern;

•  Jij verricht opnames en technische controles naar aanleiding van  
reparatieverzoeken en bent verantwoordelijk voor de technische  
oplevering en nacontrole;

•  Jij beoordeelt de aanvragen van ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)  
en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);

•  Jij beoordeelt bij mutatie de vervangingsinvesteringen en de CV aanleg;

•  Jij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek bij  
klachten- en geschillenprocedures over mutatieonderhoud;

•  Jij neemt deel aan de calamiteitendienst.

Wat bieden wij jou?
Zoals genoemd bieden we jou goede 
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO 
Woondiensten. Daarnaast hebben we 
uitstekende scholingsmogelijkheden. 
Door het nieuwe werken bieden we 
je de mogelijkheid om werk en privé 
goed te combineren. De functie valt 
in schaal G:  € 2869 – € 3513 bij een 
fulltime dienstverband.

Interesse? 
Heb je vragen of wil je meteen solliciteren? 
Reageer dan voor 1 juni via de mail naar 
werken@lescaut.nl 
De eerste gesprekken zijn gepland op 5 en 
8 juni.

Voor het volledige functieprofiel kijk je op: 
bit.ly/werkenbijlescaut

Wie ben jij?
Naast de organisatiecompetenties (samenwerken, klantgerichtheid, resultaat- 
gerichtheid, coachend) zijn flexibiliteit, kwaliteitsgericht en mensenkennis  
belangrijke competenties waarover jij beschikt. Je bent technisch en bouwkundig 
onderlegd en daarnaast communicatief vaardig. Ook heb je kennis van huidige wet- 
en regelgeving en heb je minimaal een MBO opleiding afgerond.

We willen dat onze medewerkers deskundig zijn in de brede zin van het woord. 
Het beste uit jezelf halen; daar geloven we in. Naast goede arbeidsvoorwaarden  
bieden we dan ook uitstekende scholingsmogelijkheden. We geloven in het 
nieuwe werken; werken waar, wanneer en hoe jij dat wilt. We creëren een goed 
werkklimaat voor onze werknemers om zo ons bedrijf tot bloei te laten komen. 
Klinkt goed toch? Kijk snel of wij een match kunnen zijn!

Een van onze woninginspecteurs gaat met welverdiend pensioen!  
Daarom zijn we op zoek naar een:

WONINGINSPECTEUR (28 UUR)


