
 

 

 
Datum: oktober  2014  

Functieprofiel 

Cluster Klant en Markt  Functiebenaming    : Teammanager Verhuur en Verkoop 

Functiecode            : 3.2 

Functieniveau: J 

Organisatie Ressorteert rechtstreeks onder de Manager Klant en Markt. 

Doelstelling van de 

functie 

Is verantwoordelijk voor het team Verhuur en Verkoop en het behalen van de 

op jaarbasis benoemde resultaten in het werkgebied van het team. Is 

aanvullend zelf verantwoordelijk voor een takenpakket gelijk aan dat van de 

verhuurmedewerker. 

Concrete resultaten en doelstellingen worden jaarlijks geformuleerd in het 

planningsgesprek. 

Wat 

Resultaatgebieden 

en taken 

 

1. Management  

• Is verantwoordelijk voor een efficiënte inrichting en bemensing van 

en taakverdeling binnen het team zowel kwantitatief als kwalitatief 

• Stuurt, coacht en faciliteert medewerkers, waarbij wordt bijgedragen 

aan het versterken van het zelfsturend vermogen en doelgericht 

werken 

• Past het vastgestelde HR-instrumentarium toe en voert de HR-cyclus 

uit 

• Is verantwoordelijk voor de procesvoortgang en optimalisatie en het 

realiseren van de resultaten van het team 

• Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van 

producten en diensten 

2. Beleid 

• Initieert en doet voorstellen voor de vernieuwing van beleid in het 

werkgebied van het team  

3. Verhuur 

• Coördineert de verhuur van woningen en andere ruimten 

• Bewaakt de beheersing van de vooraf vastgestelde mutatiekosten 

4. Verkoop 

• Coördineert  het proces van het verkopen  van woningen en andere 

ruimten 

• Bewaakt een verkooprealisatie voor minimaal de taxatiewaarde 

5. Doorstroming 

• Coördineert en evalueert het stimuleren van doorstroming ten 

behoeve van de werking van de woonmarkt 

6. Toewijzing 
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• Is verantwoordelijk voor het proces van de toewijzing en verhuur aan 

de doelgroep  

• Draagt zorg voor het beïnvloeden van toewijzingsregels in de regio 

vanuit de gewenste effectiviteit van het toewijzen van woningen  

• Draagt zorg voor het bewerken en onderhouden van een extern 

netwerk ten behoeve van voorgaand resultaat  

7. Portefeuillemanagement 

• Levert input aan het portefeuillemanagement op basis van analyse 

van de resultaten van het  eigen team   

8. 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 en signaleert en doet voorstellen voor mogelijkheden 

voor innovatie van werkprocessen en producten en diensten 

• Is inzetbaar voor projecten van diverse aard 

Hoe 

Gedragskenmerken 

 

Kernwaarden (organisatiebrede gedragsindicatoren): 

Gedragskenmerk 1: Klantgericht  

Gedragskenmerk 2: Betrokken 

Gedragskenmerk 3: Betrouwbaar 

Gedragskenmerk 4: Kostenbewust 

Teammanagement:  

Gedragskenmerk 5: Coachen (niveau 4) 

Gedragskenmerk 6: Resultaatgerichtheid (niveau 3) 

Functie: 

Gedragskenmerk 7: Kwaliteitsgerichtheid (niveau 3) 

Wie 

Persoonskenmerken 

 

• Resultaatgericht (stimuleren van teamresultaten) 

• Analytisch 

• Communicatief 

• Overtuigingskracht 

• Initiatiefrijk 

• Dienstverlenend 

• Besluitvaardig 

• Integer 
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Kennis  • HBO werk- en denkniveau (opleiding sociaal juridische 

dienstverlening, bedrijfseconomie of vergelijkbaar) 

• Brede kennis van de werking van de woonmarkt  

• Kennis van de Nederlandse taal 

• Automatiseringskennis (MS office etc.) 

Vaardigheden • Vaardig in coachende leiderschapsstijl 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Vaardig in het schrijven van heldere beleidsvoorstellen  

• In staat om te opereren en leiding te geven in combinatie van sterk 

sturen op processen en resultaten  

 


