
 

Elkien is een wooncorporatie met hart voor mensen, waar wonen 
meer is dan een huis alleen! 
 

Woningcorporatie Elkien heeft een stevige ambitie de komende jaren. Nóg klantgerichter, 
resultaatgerichter en wendbaarder worden. In de sector willen wij tot de top behoren als het gaat om 
de klantwaardering. Onze kernwaarden zijn Samen, Duidelijk & Doen.   

De afdeling Klant en Wonen is verantwoordelijk voor alle klantcontacten in het klantservicecentrum. 
Binnen het KSC worden alle klantcontacten afgehandeld die binnenkomen via de telefoon en 
webcare.  

Hou je van een uitdaging en wil je graag werken in een omgeving waar je écht een verschil kunt 
maken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij zoeken per direct een: 

Medewerker Klantservicecentrum  

(32 - 36 uur per week) 

Wat ga je doen? 
Zelfstandig en naar volle tevredenheid van de klant geef je informatie en advies en help je de 
huurders door antwoord te geven op hun vragen of afspraken te plannen. 

Alle klantcontacten registreer je in het klantvolgsysteem en je handelt deze volgens de afspraken af.  

Op het gebied van webcare bemens je de online chat op de website en ben je proactief op het gebied 
van uitingen die worden gedaan via social media. Deze beantwoord je en je registreert ze indien 
nodig.  

Wie ben jij? 
Jij… 

• hebt mbo+/ hbo werk- en denkniveau  
• bent communicatief vaardig  
• bent klantgericht, hebt inlevingsvermogen en bent in staat om te denken en te handelen vanuit 

onze huurders  
• bent resultaatgericht en gericht op samenwerken 
• bent doelgericht, daadkrachtig en voelt je verantwoordelijk 

maar bovenal heb je het liefst een headset op en wil je onze huurders helpen. 

Wat bieden we jou? 
• Bruto maandsalaris van minimaal € 2.765,00,- en maximaal € 3.357,00 (schaal F cao 

Woondiensten bij een volledige werkweek van 36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. 
• Eigen opleidingsbudget en reiskostenvergoeding woon-werk. 
• Elkien heeft een werkconcept waarin veel flexibiliteit zit. Ten aanzien van werktijden maar ook 

wat betreft thuis of op kantoor werken. Het kantoor is gevestigd in Heerenveen, direct naast 
de snelweg en op korte afstand van het OV waardoor het vanuit grote delen van Nederland 
goed bereikbaar is. 

 
Meer informatie 
Heb je behoefte aan meer informatie over deze functie? Iris Groeneveld is Teamleider van het KSC en 
je kunt bij haar met al je vragen terecht. Telefonisch bereikbaar op 06 21 43 54 21, appen mag 
natuurlijk ook. Je kunt haar ook mailen op iris.groeneveld@elkien.nl.  
 
Is dit jouw volgende baan? 
Dan horen we graag van jou! Reageer uiterlijk vrijdag 24 juni door een e-mail te sturen met je cv en 
motivatie naar vacatures@elkien.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 en 30 juni. 
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