
Bij de afdeling Wonen hebben wij een traineeship beschikbaar als  
 

  Junior Consulent Wonen (36 uur) 
   
 
Wat ga je doen? 
Als trainee bij de afdeling Wonen maak je kennis met alle processen waar onze huurder centraal 
staat. Een afwisselende functie waarbij wij je graag verder helpen bij je ontwikkeling tot 
Woonconsulent. Tegelijkertijd krijg jij bij ons de kans om te ontdekken waar jouw talenten liggen. 
  
De functie houdt verder nog het volgende in: 

• Je ondersteunt de woonconsulenten en de afdeling Wonen in de breedste zin van het woord. 
• Je behandelt inkomende vragen van huurders zowel aan de telefoon als aan de balie. 
• Je zorgt voor een goede en nauwkeurige vastlegging in ons systeem 
• Je wordt ingezet op diverse projecten om onze processen te optimaliseren. 
• Je biedt een helpende hand aan collega’s van de afdeling bij een piek in de werkdruk. 

 
Wie ben je?   
Je hebt een sociaal hart en passie voor wonen. Je zoekt een afwisselende en leerzame startersfunctie 
en je bent op korte termijn beschikbaar. Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau. Je 
bent communicatief sterk, klantgericht, proactief, zelfstandig en werkt nauwkeurig en gestructureerd. 
Je werkt graag samen in een team, bent stressbestendig en oplossingsgericht. Je hebt een flexibele 
instelling en vindt het geen probleem om in voorkomende gevallen buiten kantoortijden te moeten 
werken.  
 
Ons aanbod 
Wij bieden een uitdagende functie in een vooruitstrevende en ambitieuze woningcorporatie voor 36 
uur per week. Op vrijdagmiddag ben je vrij.  
Het betreft een tijdelijke functie voor een jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Woondiensten. De functie is ingeschaald in functiegroep F (instapschaal) met een salaris van  
€ 2.545,00 op basis van 36 uur. 
 
Jouw Werkplek 
Je bent straks werkzaam binnen de afdeling Wonen. Met 20 collega’s zet jij je iedere dag in voor 
tevreden huurders en woningzoekenden. De afdeling bestaat uit woonconsulenten voor verhuur, 
incasso en leefbaarheid, opzichters en wijkbeheerders.  
 
Samen gaan we voor prettig wonen nu én in de toekomst. Want we ontlenen ons bestaansrecht als 
organisatie tenslotte aan het feit dat wij veilig en prettig wonen bieden aan onze huidige en 
toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Hiermee leveren wij een maatschappelijke 
bijdrage aan de lokale samenleving in de gemeente Barneveld. 
 
Dit doen we vanuit de overtuiging dat het succes van onze organisatie bepaald wordt door goede 
onderlinge samenwerking, door het nemen van verantwoordelijkheid en door het tonen van 
leiderschap. Waarbij Betrouwbaar zijn, Betrokken werken en Bewust keuzes maken belangrijke 
waarden zijn die ons gedrag sturen. 
 
Jouw sollicitatie 
Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan een motivatiebrief en je cv 
naar Gerdien van der Ent, manager Wonen, via deze link.    
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Annet Jongsma, 
Adviseur P&O op nummer 0342-427583.  

https://www.wstg-barneveld.nl/mijn-wsb/service/reactieformulier-vacature/

