
                                                    
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniël Sloots. Je kunt hem bereiken van ma t/m 
do via het telefoonnummer (050) 365 71 71. Ontvang je graag het volledige functieprofiel? Dan kun 
je een e-mail sturen naar p&o@dehuismeesters.nl. 
 

 
 

 

Vacature buurtbeheerder 
 

Onze buurtbeheerders maken het verschil in de buurt.  
In het rood gekleed zijn ze altijd zichtbaar en aanspreekbaar. 
Voor huurders en voor andere buurtbewoners. Ze kennen de 
buurt op hun duimpje. Zo zijn zij altijd in de buurt. 
 
Wil jij ook van betekenis zijn voor de woonomgeving van 
Groningers? Dan hebben wij jou graag in de buurt! 
 

✓ Betekenisvol werk 
✓ Fijne samenwerking 

 
Wat ga je doen? 
Je bent onze ogen en oren in de wijk. Je zorgt voor de openbare ruimten en de directe woonomgeving van onze 
woningen. Je bent verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de leefbaarheid. Je signaleert (sociale) 
problemen. Bewoners spreek je aan op het schoonhouden van hun woonomgeving. Lichte overlast maak je 
bespreekbaar of los je samen met de bewoners op.  
 

✓ Je ondersteunt en faciliteert bewonersinitiatieven op het gebied van groen, schoon, heel en veilig;  
✓ Je organiseert zelf activiteiten voor de leefbaarheid in de buurt. 

 
Met wie ga je samenwerken? 
Samen met de andere buurtbeheerders vorm je een hecht team. De collega’s starten samen de dag, bespreken wat 
er speelt in de buurt en helpen elkaar waar dat nodig is. Ook onze vakmannen en medewerkers wonen zijn 
gekoppeld aan een buurt. Samen zetten jullie de schouders onder het werk.  
 

✓ Je hebt regelmatig contact met onze partners zoals gemeenten, wijkteams, politie en hulpverleners;  
✓ Je hebt afstemming met onze (vaste) aannemers van groenonderhoud en schoonmaak.  

 
Wij zoeken jou:  Wij bieden jou: 
 

o Je hebt een groot hart voor mensen en kijkt er 
naar uit om veel in de buurt te zijn. 

o Je bent initiatiefrijk en weet van aanpakken. 
o Je staat stevig in je schoenen en hebt 

overtuigingskracht. 
o Je hebt basis technische kennis. 
o Het is fijn als je kennis van en ervaring hebt 

met sociaal beheer en buurtbeheer. 
o Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
o Je hebt mbo werk- en denkniveau.  

  
✓ Een stimulerende werkomgeving, waarin leren 

en ontwikkelen centraal staan. 
✓ Een functie voor de duur van een jaar met 

uitzicht op verlenging.  
✓ De functie valt in schaal D (CAO 

Woondiensten). 
✓ Het bruto maandsalaris ligt tussen €2.456 en  

€ 3.098 Dit hangt af van je kennis en ervaring.  
 
Kijk op onze website voor meer informatie over  
De Huismeesters: www.dehuismeesters.nl. 

 

Wil je solliciteren? E-mail dan vóór maandag 30 januari je CV en motivatiebrief naar 
solliciteren@dehuismeesters.nl. Houd in je agenda rekening met gesprekken op vrijdag 3 februari. 
Acquisitie stellen we niet op prijs. 
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