
 

 

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 klanten een uitstekende service bieden, 

dat is onze kerntaak. Daarbij dragen wij tevens bij aan een goed leefklimaat in de directe 

omgeving. Antares kent een ‘platte’ organisatiestructuur die bestaat 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 voor ons dagelijks handelen. Met zo’n 60 collega’s, maar ook met 

partners én klanten, werken wij elke dag samen aan woongeluk. Wil je meer weten 

over wie wij zijn en wat we doen? Kijk dan op onze website: www.thuisbijantares.nl   

 

Ter versterking van het team zoeken wij per direct een: 

 

Coördinator Leefbaarheid 

die 32 uur per week hét sociale aanspreekpunt in onze wijk is 
 

Coördinator leefbaarheid  

De leefbaarheid in de wijk handhaven en verder verbeteren is jouw kerntaak. Dit draagt 

immers bij aan het woongeluk van onze klanten en een goede verhuurbaarheid van ons 

vastgoed. De nadruk ligt op casusniveau (geluidsoverlast, bewonersgedrag, straatbeeld 

et cetera). Daarnaast zet je stevig in op participatie en eigenaarschap van onze huurder. 

De leefbaarheid in een wijk of complex wordt immers in grote mate bepaald door het 

gedrag van de bewoners. Hierbij werk je altijd samen met onze netwerkpartners 

(gemeente, wijkagent, bewonersondersteuning, zorginstellingen et cetera).  

 

Wijkteam Venlo-Blerick 

De coördinator leefbaarheid maakt deel uit van het wijkteam Venlo-Blerick dat bestaat 

uit zo’n 14 collega’s van klantenservice, techniek, verhuur, leefbaarheid en incasso. Een 

aantal wijken in Blerick en Venlo is jouw werkgebied.  

 

Ben jij die spin in het web? 

De ideale kandidaat beschikt over een hbo-opleiding, aangevuld met zeer ruime 

werkervaring in een vergelijkbaar werkveld en is bekend met de leefwereld van onze 

klant en kan daarnaar handelen. Hierdoor wordt de klant écht centraal gesteld. De ideale 

kandidaat beschikt over incasseringsvermogen en weet precies wanneer hij of zij het 

netwerk moet inschakelen. Uiteraard past de kandidaat bij onze kernwaarden, ons DNA.  

 

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 

 positief en proactief; 

 daadkrachtig en veerkrachtig; 

 zelfstandig en doelgericht; 

 effectief netwerken en gevoel hebben voor verhoudingen;  

 in staat zijn tot een juiste oordeelsvorming; 

 communicatief sterk en samenwerkingsgericht; 

 type doorzetter die sterk in oplossingen denkt en handelt. 

http://www.thuisbijantares.nl/


  

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

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

karakter. We vinden de ontwikkeling van de organisatie én de medewerker erg belangrijk 

en bieden daarvoor ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden een salaris 

conform cao woondiensten (schaal H), afgestemd op de ervaring van de kandidaat, 

aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Hebben we een match? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan?  

Overtuig ons dat we voor jou moeten kiezen en mail je motivatiebrief en CV naar: 

personeelszaken@thuisbijantares.nl o.v.v. ‘coördinator leefbaarheid’ en ter attentie van 

Maud Kleeven. Reageren mag zolang de vacature op onze website staat. 

 

Wil je meer weten? 

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

Gé Faessen (manager Klantteam), via (077) 373 36 66 of mail naar: 

g.faessen@thuisbijantares.nl. 

 

Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

 

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