
 
 
Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig 

collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Woningen bouwen, 

verhuren, onderhouden en daarmee tevreden klanten bedienen; dat is onze 

kerntaak. Daarbij dragen wij tevens zorg voor een goed leefklimaat in de directe 

omgeving. Onze zes kernwaarden klantgericht, betrokken, ontwikkel- en 

resultaatgericht, respectvol en sterk in samenwerken vormen ons ‘DNA’ en zijn het 

uitgangspunt van ons dagelijks handelen. Met collega’s, partners én klanten werken wij 

elke dag samen aan het woongeluk van onze klant. Wil je meer weten over wie wij zijn 

en wat we doen? Kijk dan eens op onze website: www.thuisbijantares.nl. 

Ter versterking van het klantteam zoeken wij een: 

Opzichter vastgoedbeheer 

…die energie krijgt van techniek én het contact met onze klant. 

Opzichter vastgoedbeheer 

Antares hecht grote waarde aan klanttevredenheid en een goede staat van onderhoud 

van onze woningen. Als opzichter vastgoedbeheer speel je hierin een belangrijke rol. Je 

beoordeelt de uitvoering van het planmatig onderhoud en voert de jaarlijkse 

conditiemetingen uit (conform NEN 2767). Daarnaast krijg je een belangrijke uitvoerende 

rol in de Woning-APK (NEN 8025). Bij langdurige afwezigheid van een van de beide 

wijkopzichters vervang je hen. Je bent veelvuldig in contact met onze klant, de huurder.  

 

Klantteam 

Als opzichter vastgoedbeheer ben je onderdeel van het klantteam. Samen met veertig 

collega’s van klantenservice, leefbaarheid, verhuur, incasso, projectleiders, 

vastgoedbeheerders en onderhoudsmedewerkers zijn jullie hét visitekaartje van Antares.  

De ideale kandidaat  

De kandidaat is een positieve, gedreven professional die elk technisch vraagstuk als een 

kans ziet om de onderhoudsstaat van de woning te verbeteren. Daarmee vergroot je het 

woongeluk van onze klant. Je bent in staat om je in begrijpelijke taal uit te drukken. Je 

pikt gemakkelijk signalen op en durft besluiten te nemen. Je neemt graag het initiatief, 

bent leergierig en in staat om met iedereen samen te werken. Je beschikt over een 

afgeronde Mbo-opleiding met een bouwkundige basis, kennis van elektro-, en 

installatietechniek is een pre. Het werken met NEN-normen kent voor jou geen 

geheimen. Je hebt enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie en je bent 32 - 36 

uur beschikbaar. 

 

 

  

http://www.thuisbijantares.nl/


 
 
Wat mag jij van ons verwachten? 

Je gaat werken in een vooruitstrevende, klantgerichte organisatie met een informeel 

karakter. Antares werkt in samensturende teams, hetgeen o.a. betekent zal je veel 

vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. We vinden de ontwikkeling van de organisatie én 

van de medewerker erg belangrijk en bieden daarvoor ruime opleidings- en 

ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden een salaris conform cao woondiensten (functieschaal 

H) en afgestemd op de ervaring van de kandidaat, vijf vakantieweken en een 

voorwaardelijke eindejaarsuitkering van 3%.  

Hebben we een match? 

Heb jij bovenstaande kennis en ervaring én herken jij je in het profiel? Wacht dan niet 

langer en reageer! Overtuig ons dat we voor jou moeten kiezen en mail je motivatiebrief 

en CV naar: personeelszaken@thuisbijantares.nl ter attentie van Maud Kleeven en onder 

vermelding van ‘Opzichter’. Reageren mag zolang de vacature op onze website open 

staat. 

Wil je meer weten? 

Heb je (inhoudelijke) vragen over deze afwisselende functie, neem dan contact op met  

Marco van Rosmalen (regisseur onderhoud), via (077) 373 36 66 of mail naar: 

m.vanrosmalen@thuisbijantares.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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