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Datum: ok tober  2014  

Functieprofiel 

Cluster Klant en Markt  Functiebenaming    : Medewerker Klantinformatie 

Functiecode            : 3.9 

Functieniveau: E 

Organisatie Ressorteert rechtstreeks onder de Teammanager Klantinformatiecentrum. 

 

Doelstelling van de 

functie 

De medewerker Klanteninformatie is verantwoordelijk voor de afhandeling van 

de binnenkomende eerstelijns (mondelinge en schriftelijke) vragen en 

(reparatie)verzoeken van klanten. Is verantwoordelijk voor het actueel houden 

van gegevens en informatie in alle systemen van het team. 

Concrete resultaten en doelstellingen worden jaarlijks geformuleerd in het 

planningsgesprek. 

Wat 

Resultaatgebieden 

en taken 

 

1. Dienstverlening  

• verstrekt informatie aan klanten en realiseert de afhandeling van 

eerstelijns vragen, verzoeken en reparatieverzoeken 

• ontvangt bezoek aan de receptie 

• realiseert (op verzoek) de afhandeling van uitgaande klantcontacten 

2. Communicatie 

• is verantwoordelijk voor het op adequate wijze afhandelen en 

beantwoorden van vragen en verzoeken van huurders via de 

beschikbare middelen en kanalen van Kennemer Wonen  

• is verantwoordelijk voor webcare 

3. Verwerken van informatie 

• Zorgt voor het verwerken van gegevens in alle door het team gebruikte 

systemen 

• Is inzetbaar voor kleine projecten van diverse aard passend bij het 

werkgebied van het team 

4. Organisatie 

• draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de 

bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s 

en het aanleveren van de gevraagde informatie 

• adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) 

werkzaamheden 

Hoe 

Gedragskenmerken 

 

Kernwaarden (organisatiebrede gedragsindicatoren): 

Gedragskenmerk 1: Betrokken 

Gedragskenmerk 2: Betrouwbaar 
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Datum: ok tober  2014  

Functieprofiel 

Cluster Klant en Markt  Functiebenaming    : Medewerker Klantinformatie 

Functiecode            : 3.9 

Gedragskenmerk 3: Kostenbewust  

Cluster / team:  

Gedragskenmerk 4: Klantgerichtheid (niveau 2) 

Gedragskenmerk 5: Zorgvuldigheid (niveau 2) 

Functie: 

Gedragskenmerk 6: Communicatieve vaardigheid (niveau 2) 

Gedragskenmerk 7: Schriftelijke communicatie (niveau 2) 

Wie 

Persoonskenmerken 

 

• Flexibel  

• Dienstverlenend 

• Procesgericht 

• Accuraat 

• Integer 

Kennis  • MBO werk en denkniveau (contactcenter, commercieel medewerker 

of vergelijkbaar) 

• Kennis en ervaring op het terrein van volkshuisvesting 

• Kennis van de Nederlandse taal  

• Heeft affiniteit met social media 

• Automatiseringskennis (MS office etc.) 

Vaardigheden • Goede communicatieve en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

  


