
 

 

De Sleutels heeft de ambitie om de komende jaren 1.000 nieuwe woningen te realiseren en ook 
nog 3.000 woningen te verduurzamen. Een grote en mooie uitdaging!  
 
Maar onze huidige 8.000 woningen moeten natuurlijk ook in uitstekende staat blijven. Voor ons 
team Onderhoud zijn wij op zoek naar een 
 

Technisch Opzichter 

 
In deze rol hou je toezicht op de voortgang en kwaliteit van het onderhoud en de reparaties van 
onze woningen.  
 
Wat houdt dit in? 

Jij bent die belangrijke schakel tussen onze huurders en de aannemers. Dit vraagt om een goede 

planning van de te uit te voeren werkzaamheden, juiste aansturing van de aannemers en heldere 

communicatie naar onze huurders. Je gaat ervoor zorgen dat onze huurders blij zijn met het 

resultaat en de wijze waarop dit behaald is.  

De Sleutels is een organisatie in ontwikkeling, waarbij wij jouw expertise, standvastigheid en 

resultaatgerichtheid goed kunnen gebruiken. Jouw drive om alles in een keer zo goed mogelijk aan 

te pakken zorgt ervoor dat jij scherp kijkt naar de mogelijke verbeteringen van onze processen. 

Welke problemen doen zich steeds weer voor? Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Wat zijn de 

mogelijke oplossingen? Je analyseert, trekt conclusies en vertaalt dit naar verbetervoorstellen. 

Jouw werkzaamheden bestaan uit: 

• Het aanspreekpunt zijn voor alle specialistische onderhoudsvragen bij reparatieverzoeken en 
mutatie onderhoud; 

• Het verrichten van bouwkundige en installatietechnische inspecties; 
• Het verstrekken van opdrachten en werkorders aan onze aannemers alsmede het toezicht 

houden en controleren van deze werkzaamheden; 
• Het analyseren van de processen met als doel continue verbetering; 
• Het leveren van input aan de MJOB. 

 
Wie zijn wij? 

Bij de Sleutels werken we, met 90 collega’s, aan het bieden van een goed thuis aan mensen met 
een klein inkomen. Wij werken voor de huurders van 8.000 woningen met zoals gezegd de ambitie 
om 1.000 woningen hier aan toe te voegen.  
 
Het team Onderhoud valt onder de afdeling Vastgoed en bestaat uit 1 teammanager, 8 
vakmannen, 3 werkvoorbereiders en 1 technisch opzichter. Met zo’n 13.000 reparatieverzoeken per 
jaar zorgt het team dat de woningen in goede staat zijn en bewoonbaar blijven voor onze huurders. 

Met de bestaande ambitie willen we het team op termijn nog verder gaan uitbreiden. 
 
Wij kennen een informele sfeer met een goede samenwerking binnen de verschillende afdelingen.  
 
Wat breng jij mee? 

Jij weet als geen ander dat de techniek en het sociale samen komen in deze rol. Jij begrijpt deze 
techniek en kan je goed inleven in de behoeften en vragen van onze huurders.  
• Je hebt aantoonbare ervaring met onderhoud aan woningen; 

• Je denkt graag mee in het proces, je ziet kansen en signaleert bedreigingen en komt met 
continue verbeteringen; 

• Je staat stevig in je schoenen, bent communicatief- en sociaalvaardig. Je hebt een open 

karakter en kan makkelijk contacten leggen; 
 

Wat krijg je bij ons? 
• Een fijne werkomgeving waar iedereen voor elkaar klaar staat; 
• Een kantoor dat goed bereikbaar is voor zowel OV als eigen vervoer;  
• Een baan voor 32-36 uur; 
• Een salaris in schaal H van de CAO Woondiensten (max. € 4.098,--); 

• Vakantiegeld van 8% over het jaarsalaris; 
• Een eindejaarsuitkering van 4,75% over het jaarsalaris; 
• Pensioen volgens CAO Woondiensten; 



 

• Een laptop en een mobiele telefoon; 

• Een tegemoetkoming in de reiskosten en een thuiswerkvergoeding. Indien nodig word je 
thuiswerkplek gefaciliteerd met een stoel en een bureau; 

• 189,8 verlofuren (o.b.v. 36 uur). 
 
Enthousiast geworden? 
Leuk! Wij ontvangen dan graag jouw CV en motivatie. Reageren kan via deze link. 
 

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Johannes Hoogendoorn, 
Teammanager Onderhoud, via telefoonnummer 06-83248300. 
 
Bij indiensttreding dient er een VOG aangevraagd te worden. 

https://de-sleutels1.homerun.co/technisch-opzichter/nl/apply

