


Verwerkt dagelijks de bankafschriften in het systeem en zorgt ervoor dat alle betalingen

Draagt zorg voor het gehele incassoproces

Maakt betalingsafspraken, verzorgt de administratieve afhandeling hiervan 

Levert periodieke overzichten met betrekking tot huurachterstanden

Ondersteunt de huuradministratie bij de werkzaamheden ten behoeve van het 

MBO(+) werk- en denkniveau en ruime ervaring met debiteurenbeheer en huurincasso

Cijfermatig sterk en affiniteit met digitalisering en computersystemen

Zorgvuldig, communicatief vaardig, analytisch en integer 

Voelt zich thuis binnen een organisatie die de kernwaarden betrokken, aanspreekbaar,

wendbaar en daadkrachtig vooropstelt

Werkt accuraat en servicegericht 

Voelt zich betrokken bij de huurder en volkshuisvesting 

Wat ga je doen? 
In deze functie bied jij ondersteuning aan de afdelingen Huurincasso en Huuradministratie.

Jij: 

        een juiste bestemming krijgen

       en onderhoudt hiertoe contacten met externen

        verhuurmutatieproces

Zijn wij een match?
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan zijn wij wellicht een match! 

Over ons
Bij Rhenam Wonen zetten wij ons dagelijks in om

onze huurders een prettig, betaalbaar en passend

(t)huis te kunnen bieden. Wij staan dicht bij onze

huurders en zijn het gezicht in de wijk en buurt. Zo

kunnen wij maatwerk leveren aan onze huurders.

Dit doen wij met 27 enthousiaste medewerkers in

de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug,

waar wij circa 3000 woningen verhuren.  

Ben jij – net als Rhenam Wonen – betrokken,

wendbaar, aanspreekbaar en daadkrachtig? Kom

dan ons team versterken per 1 februari 2023. 

Solliciteer nu!
En, ben je al overtuigd? Ja? Wacht dan niet langer
met solliciteren. Stuur je CV en motivatiebrief
uiterlijk maandag 5 december naar Carine
Kuipers-Despomare (info@rhenam.nl) met als
onderwerp 'Vacature Medewerker Huurincasso/
Huuradministratie’. Het eerste gesprek vindt
plaats op donderdag 15 december, het tweede
gesprek op donderdag 22 december. Voor vragen
kun je contact opnemen met Sander Speklé via
s.spekle@rhenam.nl of (06) 82184770. 

Misschien zien wij jou binnenkort op ons kantoor
in Rhenen! Wij kijken uit naar jouw bericht. 

Deze vacature wordt tegelijk intern uitgezet.
Interne kandidaten hebben bij passende
geschiktheid voorrang op externe kandidaten.

Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen

verantwoordelijkheid 

Een fijne professionele werkomgeving met aandacht

voor elkaar en tijd voor gezelligheid 

Een goed salaris dat conform de CAO Woondiensten

wordt vastgesteld

Een dienstverband voor de periode van één jaar, dat bij

gebleken geschiktheid omgezet wordt in een vast

dienstverband

Een goede CAO (Woondiensten) met uitstekende

pensioensregeling, 8% vakantiegeld en een degelijke

reiskostenvergoeding 

Een aantrekkelijk loopbaanbudget, zodat jij de ruimte

hebt om jezelf middels cursussen en seminars te

ontwikkelen 

Flexibel werken, op kantoor en thuis 

Dit krijg je van ons

mailto:info@rhenam.nl

