
 

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen in de 

gemeenten Venlo en Peel&Maas. 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. Antares kent een ‘platte’ organisatiestructuur bestaande uit drie teams: 

strategie, klant en bedrijfsvoering. We geven veel vrijheid én verantwoordelijkheid aan 

de medewerker. 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 woongeluk. Wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen? 

Kijk dan eens op onze website: www.thuisbijantares.nl   

 

Ter vervanging zoeken wij per direct een: 

 

Verhuurmakelaar 
Met de focus op het dagelijks verhuurproces én projectmatig verbeteren 

 

Het team 

De Verhuurmakelaar maakt deel uit van het klantteam. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd in de stadsdelen Venlo en Blerick. Bij Antares werken acht Verhuurmakelaars 

verdeeld over twee multidisciplinaire wijkteams intensief met elkaar samen om de 

verhuur van onze woningen soepel te laten verlopen. Zij hebben niet alleen focus op het 

uitvoeren van het dagelijkse verhuurproces, maar ook op het continu verbeteren van dit 

proces. 

 

De functie 

De Verhuurmakelaar is verantwoordelijk voor het totale verhuurproces, van 

huuropzegging tot en met sleuteluitgifte. Per jaar verhuur je ongeveer zestig woningen. 

Het voldoen aan en/of overtreffen van de verwachtingen van de klant is een belangrijk 

uitgangspunt in je dagelijks werk. Daarnaast initieer je of neem je deel aan projecten om 

continu verbeteringen door te voeren binnen Antares. 

 

Voor deze fulltime functie (36 uur) zoeken wij: 

 Een kandidaat die op zoek is naar een vervolgstap in zijn carrière en beschikt 

over minimaal een afgeronde HBO opleiding; Affiniteit met techniek/vastgoed is 

een pre. Kennis van Empire is mooi meegenomen. 

 Een spin in het web die de klant écht centraal weet te stellen; 

 Een teamplayer die zich thuis voelt bij Antares en handelt volgens onze zes 

kernwaarden; 

 Een frisse wind die lef heeft om dingen anders te doen, maar ook respect heeft 

voor wat is opgebouwd; 

 Een stevige persoonlijkheid die ambitieus, daadkrachtig en resultaatgericht is. 

 

Ons aanbod 

Wij bieden ruimte voor persoonlijke en professionele groei in een vooruitstrevende, 

klantgerichte organisatie met een informeel karakter. Daarnaast bieden wij een salaris 

conform de cao Woondiensten (schaal G) en afgestemd op de ervaring van de kandidaat, 

aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

http://www.thuisbijantares.nl/


  

Informatie en solliciteren 

Hebben wij je interesse gewekt? Ben jij de collega die wij zoeken? Overtuig ons door je 

motivatiebrief en CV te sturen naar: personeelszaken@thuisbijantares.nl o.v.v. 

Verhuurmakelaar. Voor eventuele vragen over deze boeiende functie kun je contact 

opnemen met de manager klantteam: Gé Faessen via de mail: 

g.faessen@thuisbijantares.nl of telefonisch via: 085 - 4859980.  

 

Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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