
 
 

Vacature Huismeester M/V 
 

Wat ga je doen? 

Voor de complexen De Vijverhof (per 1 maart 2014) en Honsbergen (per 1 juni 2014) is SBBS 
op zoek naar twee gedreven huismeesters. De huismeesters wisselen om het half jaar van locatie. De huismeester valt direct onder de 

directeur-bestuurder. In de dagelijkse bedrijfsvoering wordt de huismeester aangestuurd door de medewerker Technisch Beheer. 

Als huismeester beheer je en houd je toezicht op het onderhoud van het complex. Je verricht zo nodig eenvoudige reparaties en meldt 

complexe reparaties bij de medewerker technisch beheer. Je ziet toe op de uitvoering van deze onderhoudswerkzaamheden. 

De huismeester heeft een belangrijke taak bij de mutaties, de verhuizingen en de bewonerswisselingen. Hierbij kun je denken aan 
toezicht houden bij de oplevering van de lege woning, het in orde maken van deze woning voor nieuwe huurders, het rondleiden van 

nieuwe bewoners en het informeren van nieuwe bewoners. 

De huismeester is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Je houdt toezicht op het woon- en leefklimaat in en om het complex. Je 
hebt hiermee een belangrijke signalerende functie. Je onderhoud contacten met de bewonerscommissies, politie, BOA, brandweer 
etcetera. 

Beschrijving van jouw profiel 

 Je hebt een passie om te werken met ouderen. 

 Je bent service gericht. 

 Je beschikt over goede communicatieve, sociale en organisatorische kwaliteiten.  

 Je bent zelfstandig, kritisch, vakkundig, geduldig en integer. 

 Je beschikt over een MBO opleiding, aangevuld met specifiek op de functie gerichte kennis.  

 Je hebt inzicht in offertes (lezen en begrijpen), administratie, planning, organisatie en calculatie.  

 Je bent handig met het verrichten van onderhoudsklussen. 

 Je woont in Soest of tenminste in de directe omgeving (<10 km) van Soest 

 Je weet goed om te gaan met een PC. 

Belangrijk: Voor deze functie is het noodzaak dat je in Soest of tenminste in de directe omgeving (<10 km) van Soest woont.  

Wat krijg je ervoor terug? 
 
De werkgever biedt een informele werksfeer in een professionele werkomgeving en een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. Bij 
de werkgever vinden ze jouw ontwikkeling (zowel vaktechnisch als persoonlijk) belangrijk. Je krijgt in eerste instantie een contract voor 
bepaalde tijd aangeboden. Dit contract kan, bij gebleken geschiktheid, worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.  
 

Contact 
 

De sollicitatieprocedure wordt verzorgd door Dichtblij, dus niet door SBBS zelf. Contact over de vacature en de sollicitatiep rocedure 

verlopen uitsluitend via Dichtblij, www.dichtblij.nl. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure. De sollicitatiebrief 

moet uiterlijk binnen zijn vòòr 3 januari 2014. 

 

Bij vragen neem je contact op met Wijnand Vossestein of Harm Hilgeman van Dichtblij op 035-601 63 37. Solliciteren kan door op 

onderstaande knop te drukken. 

 

http://www.dichtblij.nl/

