
 

Medewerker Complexbeheer 
 

36 uur per week, standplaats Rijen 

 

Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee 

zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.  

We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met 

een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 90 enthousiaste collega’s. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. 

Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en 

de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. 

We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en 

leefbare wijken. 

Toekomstgericht  

Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen: doen zij wat ze moeten doen, 

en doen ze dat op de goede manier? Leystromen bevindt zich dan ook volop in een 

veranderingsproces. Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met belanghouders 

werken wij aan onze maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht Leystromen. Dat 

betekent ook dat we op een andere manier werken: effectief, efficiënt en eenvoudig, zodat er 

meer financiële middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke doeleinden. Wij werken in 

multidisciplinaire resultaatverantwoordelijke  teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de 

organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, verbinden en ondernemen. Wij hechten groot 

belang aan communicatie en samenwerking.  

Team Beheer 

Als Medewerker Complexbeheer maak je onderdeel uit van het team Beheer. Dit team 

bestaat uit ruim 40 medewerkers in verschillende subteams, onderverdeeld in Verhuur, 

Planmatig Onderhoud, Dagelijks Onderhoud, Servicedienst, Verduurzaming en 

Vastgoedmanagement. Samen met de collega’s van dit team zorg je voor een uitstekend 

onderhoud van al onze woningen.   

Wat ga je doen? 

Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid van semi-openbare ruimten in het 

complex. Je activeert bewoners hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun woon- en 

leefomgeving. En je houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en netheid van het complex en 

op het tuinonderhoud.  

Verder heb je hebt inzicht in het woon- en leefklimaat en doe je voorstellen ter verbetering. 

Je signaleert aandachtspunten en gaat hierover in gesprek met betrokkenen. En je draagt bij 

aan het oplossen van problemen en handelt deze in voorkomende gevallen af. Daarnaast 

onderhoud je contacten met bewonersgroepen en gebruikers over complexbeheer. 



 

Ten slotte draag je in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen; je 

vervangt en ondersteunt collega’s waar nodig en signaleert verbeterpunten. 

De perfecte collega 

Natuurlijk zijn wij op zoek naar de perfecte collega. We verwachten daarom een CV en 

motivatiebrief waaruit blijkt dat je een vakman/-vrouw bent die zorgdraagt voor een optimale 

klanttevredenheid. Je beschikt over de vaardigheden om intensief samen te werken met 

collega’s binnen het eigen team en andere teams in onze organisatie.  

Wat verwachten wij van je? 

 Afgeronde opleiding VMBO Techniek 

 VOP certificering 

 Kennis van Sociaal beheer 

 Je bent klantgericht en sociaal ingesteld 

 Je bent proactief, professioneel en kunt goed samenwerken 
 Je denkt in oplossingen en hebt geen 9-5 mentaliteit 

 

Het uitdragen van onze kernwaarden ‘Verbindend en Ondernemend ’ zijn onlosmakelijk 

verbonden met de functie. 

Je bent werkzaam in de regio Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, 

Hilvarenbeek en Oisterwijk.  

 

Je werkplek is in Rijen. Je wordt ingeschaald volgens de CAO Woondiensten in schaal D (€ 

2.270,-  € 2.714,-).  

Meer weten?  

Stel je vragen gerust aan: 

 team HRM: 088 031 33 80   

Solliciteren en reactietermijn  

Herken jij je in dit profiel? En ben je opzoek naar een organisatie waarin SAMENWERKEN 

met hoofdletters geschreven wordt? Stuur dan uiterlijk donderdag 1 augustus  je reactie 

naar: vacature@leystromen.nl.  

 De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 15 augustus 

 De tweede gesprekken vinden plaats op dinsdag 20 augustus 2019 

 Een Belbin-teamrollentest maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure 
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