
 

 

Tablis Wonen is een moderne woningcorporatie in Sliedrecht. Tablis Wonen verhuurt en 

beheert 4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molenlanden (Oud-Alblas, Wijngaar-

den, 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 hier da-

gelijks voor in. Tablis Wonen gewoon plezierig, helder en betrokken! 

 

Zuiderzeestraat 210  

Sliedrecht 

T (0184) 44 48 44  

E info@tabliswonen.nl   

www.tabliswonen.nl 

 

Voor onze afdeling Wonen zijn wij op zoek naar een: 

 

Woonmakelaar 
(tot maart 2021 36 uur per week, daarna tot 1 augustus 2021 24 uur per 
week)
 

Wij zijn op zoek naar een klantvriendelijke col-

lega met ervaring op het gebied van verhuur en 

inspecties om ons team tijdelijk te versterken. 

 

Als woonmakelaar zorg jij er samen met je col-

lega’s voor dat onze woningen worden verhuurd. 

Komt iemand in aanmerking voor sociale huur? Is 

er sprake van een urgent geval? Is de woning voor 

een bepaalde doelgroep bestemd? Jij zoekt het uit.  

Ben jij kritisch, doortastend en een teamspeler? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Werkzaamheden 
• Je realiseert het gehele verhuurmutatieproces: 

van het verwerken van een huuropzegging tot 

aan het opstellen van een huurcontract.  

• Je verzorgt tevens de technische voor- en eindin-

spectie.  

 

Wij vragen 
Je herkent jezelf in de volgende functie-eisen: 

• je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau; 

• je hebt één tot drie jaar werkervaring in een soort-

gelijke functie; 

• je bent in het bezit van rijbewijs B; 

• Jj bent dienstverlenend, klantvriendelijk en servi-

cegericht; 

• Je hebt technisch inzicht; 

• heldere communicatie en enthousiasme zijn je 

speerpunten.  

 

 
 

Wij bieden 
Een uitdagende functie in een enthousiast team 

met veel ruimte voor eigen inbreng. Het betreft een 

tijdelijke functie. Tot 1 maart voor 36 uur per week 

en vervolgens tot 1 augustus voor 24 uur per week. 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tot 1 

augustus 2021.  

 

Het salaris is conform de cao Woondiensten, 

schaal H en 8% vakantiegeld.  

 

Je reactie 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? 

Neem dan contact op met Joyce Lelivelt, manager 

Wonen. Zij is bereikbaar via ons algemene num-

mer (0184) 44 48 44. Jouw motivatiebrief met CV 

ontvangen wij graag uiterlijk maandag 4 januari 

2021. Je kunt deze sturen naar de afdeling P&O 

solliciteren@tabliswonen.nl. 

  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet 

op prijs gesteld. 
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