
  
Medewerker Helpdesk en Ondersteuning 28 u p/w 
Voor deze functie zoeken we een energieke collega die het leuk vindt klantvragen te 
beantwoorden. Daarnaast vind je het leuk om websites te onderhouden, bijeenkomsten 
te organiseren, brochurelijnen te beheren, klantbestanden bij te houden en diverse 
facilitaire taken zoals beheer en inkoop te organiseren. Kortom, een zeer veelzijdige 
functie! 
 
Kennis van volkshuisvesting is een pré. Initiatiefrijk en zelfstandigheid zijn een must. 
Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn onmisbaar.  
  Werkzaamheden 
Helpdesk (18 uur p/w) 

 Vragen van corporatiemedewerkers telefonisch of per mail beantwoorden 
(technisch of beleidsmatig) 

 Vragen van woningzoekenden per mail afhandelen 
 Organiseren binnen de helpdesk van de meest gestelde vragen van 

woningzoekenden 
Organiseren en geven van bijeenkomsten (4 uur p/w) 

 Inplannen van trainingen, uitnodigingen en bevestigingen versturen, laten 
factureren 

 Geven van opleidingen 
 Correspondentie en verslag maken van gebruikersgroepen 

Beheer websites (2 uur p/w) 
 Wijzigingen aanbrengen in de content  
 Plaatsen nieuwsberichten 
 Verzoeken tot wijzigingen afstemmen met de automatiseerder 

Beheer brochurelijnen (2 uur p/w) 
 Voorraadbeheer en inkoop brochures, briefpapier, gadgets/relatiegeschenken.  Beheer content van de brochures (digitaal en papier) bij wijzigingen. Afstemming met ontwerpbureau.  

Klantbestand (2 uur p/w) 
 Bijhouden van ons klantenbestand 
 Versturen van aangeleverde brieven  
 Genomen acties opnemen in klantenbestand 
 Beheer lijst relaties voor mailingen en jaarverslag 
 Verbeteren van interne harde schijf  

Enserve 
Enserve heeft een relatief klein team van 12 personen dat wordt aangestuurd door een 
directeur bestuurder. Enserve levert oplossingen voor corporaties op het gebied van 
woonruimteverdeling. Wij zijn een bedrijf dat een no-nonsense cultuur heeft, we doen 
het gewoon. Met elkaar. Onze medewerkers zijn specialisten in volkshuisvesting, 
automatisering en communicatie. Dagelijks houden wij ons bezig met 
woonruimteverdeling. De woningmarkt beweegt en verandert steeds onder invloed van 



 
de politiek. Hierdoor is ons werk dynamisch. De wet- en regelgeving verandert, 
woningzoekenden stellen andere eisen en de automatisering en digitalisering gaan steeds 
verder. Enserve ontwikkelt mee. Samen met onze klanten zoeken we steeds naar de 
beste oplossing. 
  Wij vragen 
Opleiding 
MBO+/HBO 
 
Ervaring 
Ongeveer 2 à 3 jaar werkervaring 
 
Opleiding, ervaring, expertise, vaardigheden, persoonskenmerken 

 Je de drive hebt om de vraag in één keer op te lossen 
 Je telefoon en e-mail durft af te handelen 
 Je begrijpt dat we voor corporaties werken, maar met de bril van een 

woningzoekende ons werk doen 
 Je het leuk vindt om veel verschillende taken te hebben 
 Je zelfstandig kan werken 
 Je in rustige tijden je eigen werk kunt creëren  
 Je volkshuisvesting boeiend vindt 
 Je het leuk vindt om informatie over te brengen aan een groep  
 Je over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden beschikt 
 Je in ieder geval kunt werken op de maandag, dinsdag en woensdag 

 Wij bieden 
Salaris 
Startsalaris € 2639 o.b.v. 36 uur (schaal G, CAO Woondiensten) 

 
Contract 
In 1e instantie een contract voor een jaar, met uitzicht op verlenging en vaste dienst. 

 
Dienstverband 
28 uur per week, met wellicht uitbreiding in de toekomst. 

 
CAO 
Enserve volgt de CAO Woningcorporaties. 

 
Reacties Reacties voor 15 april 2016 naar Enserve via info@enserve.nl. Heb je vooraf vragen: mail  naar info@enserve.nlof bel met Judith Fick op 0481-365636.  


