
Vacature: Medewerker Klantenservice 

Ben jij klantgericht? Kan jij goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden? Dan is Antares op 
zoek naar jou! Voor het Klantserviceteam zoeken wij iemand die ten eerste klantvriendelijk is, maar ook 
iemand die van aanpakken weet! Lees snel verder om te zien of deze vacature op jouw lijf is geschreven. 

Functieomschrijving  

Antares hecht veel waarde aan een hoge klanttevredenheid. Als medewerker Klantenservice speel je hierin 
een belangrijke rol. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten met betrekking tot de meest 
uiteenlopende vragen. Je bent verantwoordelijk voor het correct en op een klantvriendelijke manier 
aannemen én afhandelen van deze vragen. Dit doe je vooral telefonisch, maar onze klanten stellen ook hun 
vragen via e-mail, chat of aan de balie bij Antares. Als medewerker Klantenservice heb je een vaste basis van 
16 uur per week in het wijkteam Venlo-Blerick. Daarnaast ben je op momenten van onderbezetting flexibel 
inzetbaar in onze beide wijkteams. 

Functie-eisen  

Je bent een positieve, gedreven professional die elke klant met een glimlach te woord staat. Verder beschik je 
over het volgende: 

◼ Je bent in bezit van een mbo-diploma 
◼ Je bent professioneel, klantgericht en je bedenkt telkens hoe iets beter kan 
◼ Je weet jezelf mondeling en schriftelijk uitstekend uit te drukken 
◼ Je hebt basiskennis van de Engelse taal 
◼ Je neemt graag het initiatief 
◼ Je kunt snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden en prioriteiten 

Organisatieomschrijving  

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig collega’s. Het 
kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. We bieden een betaalbaar, goed onderhouden en duurzaam 
thuis voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Samen met onze huurders en partners zorgen we 
voor een leefbare woonomgeving. Elke dag werken we samen aan woongeluk door de klantbeleving centraal 
te stellen in alles wat we doen. De kernwaarden dichtbij, verbonden en authentiek vormen ons DNA en 
verbinden ons met elkaar. 

Arbeidsvoorwaarden  

Afhankelijk van jouw wensen en werkervaring bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 16 
uur en daarnaast flexibel inzetbare uren. Daarnaast zetten wij jou graag in bij onderbezetting, zoals bij vakantie 
en projecten. Je rooster wordt twee weken van te voren met je gedeeld. Naast een functie waar jij al jouw kennis 
en kunde van grote meerwaarde kunt laten zijn, kun je rekenen op het volgende:  

◼ Salaris dat loopt van €2.684 tot €3.259 per maand (schaal F cao Woondiensten) 
◼ 8% vakantiegeld 
◼ Eindejaarsuitkering van 3% wanneer het teamdoel behaald is 
◼ Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
◼ Vaste werkdagen: maandagmiddag, woensdagmiddag en donderdag de hele dag 

 



 

Organisatiecultuur  

Antares is een vooruitstrevende, klantgerichte organisatie met een informeel karakter. De mensen die hier 
werken hebben één ding gemeen en dat is dat ze een sociaal hart hebben. Antares heeft twee wijkteams, 
namelijk Venlo-Blerick en Tegelen-Peel en Maas. Als medewerker Klantenservice werk je voor beide teams. Je 
werkt nauw samen en er is voldoende ruimte om elkaar informeel te leren kennen. In het pand zijn 
verschillende plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Daarnaast is er een actieve personeelsvereniging die 
diverse activiteiten organiseert zoals een sinterklaasmiddag en een jaarlijkse barbecue. 
 
Wil jij deel uitmaken van deze leuke organisatie? Solliciteer dan voor 14 januari 2022 via de website van 
Personato: https://personato.nl/items/nl/vacatures/public/medewerker-klantenservice-tegelen-24569. 
 
Heb je vragen over de vacature? Dan kun je contact opnemen met Anky Verhoeven | 
a.verhoeven@personato.nl | 06 23 33 33 31 
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