Voor onze afdeling Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een

Huuradministrateur
(32 uur per week)
Krijg jij energie van het op orde houden van het
administratieve proces van huurincasso? Ben je
thuis in de relevante wet- en regelgeving op het
gebied van huuradministratie? Heb jij een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, ben je gedreven en
accuraat? Lees dan snel verder.






je bent betrokken en professioneel;
je werkt efficiënt en laat processen effectief
verlopen;
je herkent jezelf in onze kernwaarden: plezier,
helder en betrokken;
je steekt graag je handen uit de mouwen.

Wat zijn je werkzaamheden?










je bent verantwoordelijk voor het administratieve proces van huurincasso;
je bent verantwoordelijk voor dossiervorming
van de huuropbrengsten ten behoeve van inen externe verantwoording;
je levert input op het huur- en incassobeleid;
je zorgt ervoor dat er inzicht is in de jaarcijfers;
je vindt het leuk om bezwaarschriften over de
huurprijsaanpassing tot een goed einde te
brengen;
je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de jaarlijkse huurverhoging;
je kunt goed overweg met het softwarepakket
van NCCW en ook met Excel kun je prima uit
de voeten.

Wat bieden wij jou?
Een uitdagende en zelfstandige functie in een
enthousiast team. Een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd met salaris conform de cao Woondiensten, schaal H en 8% vakantiegeld.

Word jij onze nieuwe collega?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie?
Neem dan contact op met Klaas Knol, teamleider
Bedrijfsvoering (0184) 44 48 44. Jouw motivatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 27 januari 2019. Je kunt deze sturen naar de afdeling
P&O: solliciteren@tabliswonen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Wie ben jij?







je beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau en heb je opleiding bedrijfsadministratie
afgerond;
je hebt ruim 3-5 jaar werkervaring in een
soortgelijke functie;
je communiceert helder en duidelijk;
je kunt zelfstandig werken en ook goed samenwerken;
je bent accuraat;

Tablis Wonen is een moderne woningcorporatie in Sliedrecht. Tablis Wonen verhuurt en beheert
4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molenlanden (Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan). We willen dat onze huurders
plezierig wonen en een fijn en betaalbaar thuis hebben in een prettige woonomgeving. Ruim
vijftig enthousiaste en betrokken medewerkers zetten zich
Tablis Wonen gewoon plezierig, helder en betrokken!

hier dagelijks voor in.

Zuiderzeestraat 210
Sliedrecht
T (0184) 44 48 44
E info@tabliswonen.nl
www.tabliswonen.nl

