
 
 
 

 
Medewerker huuradministratie en huurincasso   

 
Ulft, 28 – 32  uur 

 
 
In de functie van Medewerker huuradministratie en huurincasso ben je verantwoordelijk voor de 
huuradministratie van Wonion en bereid je huurincasso trajecten voor. In de uitvoering van 
huurincasso trajecten werk je nauw samen met de wijkconsulenten. Jij legt de eerste contacten met 
huurders en begeleidt incassotrajecten, de Wijkconsulent voert gesprekken met huurders als de 
dossiers erg complex zijn. Samen heb je het doel om huurachterstanden zo laag mogelijk te houden.  
 
In deze functie is nauwkeurigheid en een goed cijfermatig inzicht van groot belang. Je weet goed met 
huurders om te gaan en bent dan ook klantgericht ingesteld. Je maakt onderdeel uit van de afdeling 
Bedrijfsvoering en werkt nauw samen met collega’s van de afdeling Wonen.  
 

Waar je verantwoordelijk voor bent 
▪ Verzorgen van de huuradministratie waardoor de huren volledig, tijdig en correct geïnd worden. 
▪ Opstellen van eindafrekeningen en zorgen voor een correcte afwikkeling hiervan. 
▪ Tijdig verwerken van huurprolongaties- en ontvangsten. 
▪ Begeleiden en administreren van het proces van de jaarlijkse huurverhoging. 
▪ Op een correcte wijze afwikkelen van bezwaarschriften. 
▪ Bewaken van huurachterstanden, verzorgen van aanmaanrondes en eerste contacten hierover 

onderhouden met huurders. 
▪ Afstemmen van te ondernemen incasso acties met de wijkconsulenten en het tijdig overdragen 

van complexe dossiers aan de Wijkconsulent. 
▪ Voorbereiden van deurwaarder- en schuldhulpverleningstrajecten en bewaken van het verloop van 

deze trajecten. 
▪ Opstellen van de maandelijkse rapportages. 
 

Wat wij vragen  
▪ Een MBO werk- en denkniveau. 
▪ Goed ontwikkelde automatiseringskennis, waaronder het werken met een ERP-systeem. 
▪ Kennis van het huurrecht en ervaring met het voeren van huuradministratie- en incasso, is een pré. 
▪ Ervaring met het omgaan met klanten. 
 
De functie voor Medewerker huuradministratie en huurincasso is een ideale functie voor iemand die 
administratief sterk is en het uitdagend vindt om met onze huurders om te gaan. Je voelt je echt 
verantwoordelijk om huurachterstanden te voorkomen. Door deze combinatie kom je te werken in een 
brede en afwisselende functie.   
 

  



 
 
 
Wat wij bieden 
▪ Een innoverende en vernieuwende woningcorporatie, waarbij duurzaamheid een belangrijk 

speerpunt is. 
▪ Heldere kaders, met daarbij ruimte voor medewerkers om zelf keuzes te maken, besluiten te 

nemen en zaken op te lossen.  
▪ Een prettige, veilige werkomgeving, met aandacht voor het welzijn en de vitaliteit van 

medewerkers. 
▪ Een goed salaris, prima arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling. 
 

Wie wij zijn 
Wonion is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 4.000 woningen en circa 40 medewerkers. 
Wij bieden goede en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek. Om 
betaalbare woningen te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen. Tevens werken wij samen met 
bewoners en maatschappelijke partners aan leefbare buurten en wijken. 
Wonion stelt haar klanten centraal en is betrokken bij de samenleving. Kwaliteit en duurzaamheid 
staan bij ons hoog in het vaandel. Daarbij stellen we ons betrouwbaar en ondernemend op. 
 
Wonion werkt vanuit de kernwaarden gastvrij, betrouwbaar, ondernemend en eenvoud. Deze 
kernwaarden betekenen voor onze medewerkers dat ze werken in een informele werksfeer met volop 
ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven. Wij stimuleren onze medewerkers initiatief te 
nemen en ideeën aan te dragen, plannen te ontwikkelen en actie te ondernemen. Hierbij houden wij 
altijd de behoeften en wensen van onze klanten (intern en extern) in het oog en zijn wij gericht op het 
behalen van een optimaal resultaat.  
 
Alle informatie over Wonion vind je op: www.wonion.nl. 
 

Hoe je kunt solliciteren 
Reageren op deze functie kan uiterlijk tot en met 3 oktober 2019. Stuur je sollicitatie (bondige brief - 
CV) naar vacatures@wonion.nl, t.a.v. Heidy Keuper (p&o).  
Wil je eerst nadere informatie over de functie of over Wonion, bel dan met Casper te Brake (manager 
Bedrijfsvoering) op nummer 0315-696055.  
 
De eerste gespreksronde is gepland op 15 oktober 2019. De vervolggesprekken zijn gepland op 21 
oktober 2019. Wij streven er naar om de procedure in oktober af te ronden. In de afrondende fase 
vragen wij aan de aan te nemen kandidaat een VOG-verklaring. Het verstrekken van deze verklaring is 
een voorwaarde om in dienst te treden bij Wonion.  
 
De functie van Medewerker huuradministratie en huurincasso is ingeschaald in Schaal F van de CAO 
Woondiensten.  
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