
  
Medewerker Informatisering min. 24u p/w  
Voor deze functie zoeken we een zelfstandige collega met gevoel voor ICT. Binnen ons 
bestaande team werk je mee aan een nog betere dienstverlening voor onze klanten. Je 
primaire aandacht gaat uit naar het ontwikkelen en onderhouden van ons systeem voor 
managementinformatie ‘DOMIS’. Hierbij maak je gebruik van jouw vermogen om, naast 
de technische kant van het ontsluiten van data, ook kritisch te kunnen luisteren naar 
vragen van klanten. Je zorgt ervoor dat de klant niet krijgt wat hij vraagt, maar wat hij 
nodig heeft. Verder vind je het leuk om telefonische klantvragen te beantwoorden. Je 
werkt mee in projecten. Op de wat rustigere momenten, als er weinig concrete taken 
voorliggen, zoek je zelf naar mogelijkheden om door te ontwikkelen en onze 
dienstverlening te verbeteren. Kortom, een zeer veelzijdige functie! 
 
Kennis van volkshuisvesting is een pré. Initiatiefrijk en zelfstandigheid zijn een must. 
Ervaring met databases en maken van queries onontbeerlijk. 
 
Je krijgt veel vrijheid. Wij stellen het zeer op prijs als je zelf je verantwoordelijkheid 
neemt. Uiteraard word je daarbij prima gefaciliteerd.  
 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 
HBO 
 
Ervaring 
Ongeveer 2 à 3 jaar werkervaring 

 
Opleiding, ervaring, expertise, vaardigheden, persoonskenmerken 

 Je kennis en affiniteit hebt met automatisering in het algemeen 
 Je ervaring hebt met databases en het maken van queries 
 Je het vermogen hebt om binnen een project de grote lijnen te zien en op 

detailniveau te kunnen opereren 
 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 op ons werk doen 
 Je het leuk vindt om veel verschillende taken te hebben 
 Je zelfstandig kunt werken, maar bereid om binnen het kleine team taken over te 

nemen waar nodig is 
 Je gedreven bent om zelf nieuwe zaken te initiëren en binnen de bestaande 

producten zaken over te nemen 
 Je volkshuisvesting boeiend vindt 
 Je in het bezit bent van een rijbewijs 

 
 Wij bieden 
Salaris 
Startsalaris €3167 o.b.v. 36 uur (schaal I, CAO Woondiensten) 

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

 
Dienstverband 
24 uur per week, meer uren zijn bespreekbaar. 

 
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 Mark Kitzen op 0481-365636.  


