
 
Vacature 

 
Relatiemanager (24-36 uur per week) 

 
 

Over Enserve 

Enserve is een kleine organisatie (18 medewerkers) die landelijk werkt voor corporaties en 
gemeenten. Wij zijn een team van deskundigen op het gebied van woonruimteverdeling, 
beleid- en onderzoek, managementinformatie, ICT en urgentieverlening. Wij zetten ons 
dagelijks in voor de ontwikkeling van een open, transparante woningmarkt die begrijpelijk en 
toegankelijk is voor woningzoekenden. Om dit te bereiken, begeleiden wij onze 
opdrachtgevers bij beleidskeuzes en in de manier waarop zij hun systeem van 
woonruimteverdeling vormgeven. Daarnaast verzorgen wij duidelijke en expliciete 
communicatie richting woningzoekenden om ervoor te zorgen dat zij begrijpen hoe het 
proces van vraag en aanbod verloopt. 

Enserve wil haar opdrachtgevers als deskundig businesspartner ontzorgen, adviseren en 
ondersteunen op alle aspecten van woonruimteverdeling. Snelheid, deskundigheid en 
klantvriendelijkheid kenmerken onze dienstverlening. Samen met onze opdrachtgevers 
denken wij pro actief na over hoe wij de kwaliteit van de woonruimteverdeling kunnen 
verbeteren. Als specialist in de markt hebben wij contact met uiteenlopende 
volkshuisvestelijke organisaties. 

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij een: 

Functieprofiel 

Ben jij een serieuze gesprekspartner op alle niveaus? Verdiep jij je graag in de diverse 
vraagstukken op het gebied van woonruimteverdeling van onze opdrachtgevers? En denk jij 
graag proactief mee aan het verder verbeteren van onze dienstverlening?  

Dan zoeken we jou! 

Als relatiemanager help je onze dienstverlening verder te verbeteren, onderhouden en uit te 
breiden. Naast het relatiebeheer begeleid je ook projecten voor de klanten op het gebied van 
woonruimteverdeling. Je werkt samen in een klein team met bevlogen collega’s met hart 
voor de corporatiesector. Dit doe je meestal vanuit ons kantoor, maar je bent ook regelmatig 
op stap voor afspraken met onze relaties. 

  



Wat ga je doen? 

• Je bent relatiemanager van meerdere opdrachtgevers en projecten die je begeleidt. 
• Je geeft de samenwerking met onze klanten vorm door een goed werkende overleg- 

en besluitvormingsstructuur te organiseren 

• Je onderhoudt op een prettige en zakelijke manier de contacten met bestaande 
relaties. Je bent steeds op zoek naar de vragen van onze klanten en vertaald deze 
naar concrete kansen. Je brengt onze specialisten en adviseurs in stelling bij onze 
klanten. 

• Je vertegenwoordigt Enserve bij onze klanten, en vertegenwoordigt onze klanten bij 
Enserve; 

• Incidenteel houd je je bezig met het acquireren naar nieuwe opdrachtgevers. 
• Je signaleert trends en ontwikkelingen in de markt en levert een bijdrage aan de 

vertaling daarvan naar concrete product- en dienstverlening. 
• Je zorgt voor een goede coördinatie en uitvoering van onze projecten en externe 

werkgroepen. 
• Je weet samen met je collega’s elkaars kwaliteiten optimaal te benutten voor de 

beste resultaten voor onze relaties. Je stuurt daarbij op resultaat én op 
klanttevredenheid. 

Functie-eisen 

Wat heb je in huis? 

• Je hebt een opleiding op tenminste HBO niveau; 
• Je bent een gedreven professional die de corporatie sector goed kent; 
• Je bent een sterke netwerker/relatiebeheerder en je hebt een neus voor kansen! Dit 

maakt jou een belangrijke gesprekspartner voor onze opdrachtgevers; 
• Je neemt verantwoordelijkheid voor eigen werkzaamheden en prestaties; 
• Je bent sterk in het organiseren, coördineren en regisseren van projecten; 
• Je hebt een positief kritische houding en bent gericht op klanttevredenheid; 
• Je bent communicatief sterk en dienstverlenend; 
• Je hebt affiniteit met woonruimteverdeling (beleid, processen, ICT, 

managementinformatie) 
• Je vindt de volkshuisvesting een prachtige sector om in te werken; 
• het kantoor van Enserve is gevestigd in Elst, ondanks dat onze relaties over het hele 

land verspreid zijn, zou het fijn zijn als je woonachtig bent op een bereisbare afstand 
van ons kantoor. 

Wat biedt Enserve? 

• Een leuke afwisselende baan in een kleine, informele organisatie die volop in groei 
en ontwikkeling is. 

• Enserve heeft goede secundaire voorwaarden. Wij hanteren de CAO Woondiensten. 
De functie is ingedeeld in schaal K.  

• Wij bieden een jaarcontract, met uitzicht op een vaste baan.  
• Zowel parttime als fulltime is bespreekbaar met een minimum van 3 dagen. 

 
Reageren? 

Steiger B verzorgt de werving en selectie voor Enserve. Sandra Vinke ontvangt graag je 
motivatie en cv voor 25 oktober 2019. De eerste ronde gesprekken vinden doorlopend  
plaats bij Steiger B. 



Reageren kan door het online sollicitatieformulier op www.steigerb.nl in te vullen met je cv en 
motivatie. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Sandra via 06-47470041 
of sandra@steigerb.nl.  

Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure. 

http://www.steigerb.nl/
mailto:sandra@steigerb.nl

