
 

Welkom bij Ons Huis  

 

Zo’n 10.000 mensen hebben een thuis bij ons. Dat maakt ons trots en geeft ons energie. Ons 

Huis? Dat zijn wij, 57 collega’s die samen zorgen voor betaalbare huurwoningen in prettige 

buurten in Enschede en omgeving. 
 

Bij alles wat we doen, staan onze kernwaarden centraal: Samen, Betrokken, Persoonlijk en Ontwikkelend. We 

houden van een persoonlijke benadering en voelen ons betrokken. Niet alleen bij huurders en woningzoekenden 

maar ook bij andere maatschappelijke partners met wie we samenwerken. Het gaat immers áltijd om mensen. In 

ons werk en als organisatie blijven we ons ontwikkelen, zodat we ons steeds sterk kunnen maken voor kwetsbare 

groepen en maatschappelijke issues. Wonen doen we samen. 

 

Wij zoeken een  

Administratief medewerker (20 - 24 uur) 
 

Dit heb jij in huis 

Je hebt een Mbo-opleiding in een administratieve richting afgerond. Zelfstandig werken kun je goed, maar werken in 

een team vind je leuker. Je hebt aandacht voor je collega’s en kunt goed luisteren. Met je positieve instelling zet jij je 

graag in voor de (interne) klant. Ad-hoc opdrachten pak je gestructureerd en met plezier op. Je houdt van 

aanpakken, bent zorgvuldig maar vraagt ook om hulp als je teveel werk hebt liggen. 

 

Zo werk jij aan Ons Huis 
Als administratief medewerker werk je in een team met 3 andere administratief medewerkers. Je houdt je vooral 
bezig met de dagelijkse verwerking van de financiële administratie. Denk aan het invoeren van facturen en het 
(terug)verwerken van dagafschriften. In deze functie heb je een afstemmende en controlerende rol. Kortom: samen 
met je collega’s zorg jij ervoor dat de administratie op rolletjes loopt! 
 

Dit hebben wij in huis 

Het beste dat we je kunnen bieden, is dat je je thuis voelt bij ons en dat je je nooit hoeft te vervelen met deze 

uitdagende baan. Met 57 collega’s waar je op kunt bouwen. Wij bieden je veel vrijheid in je functie, ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en… niet onbelangrijk, een salaris volgens de CAO 

Woondiensten (schaal E). 

 

We zijn een ambitieuze corporatie in ontwikkeling. We werken innoverend en duurzaam. Ons werk sluit aan bij de 

behoeften van onze klanten. Alle medewerkers van Ons Huis krijgen ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Sterker 

nog, dat verwachten we ook. We vinden het belangrijk dat medewerkers weten wat in de organisatie en in de 

wereld om ons heen gebeurt. En waarom we bepaalde keuzes maken. Dat leggen we uit. Op die manier staan we 

met z’n allen achter ons organisatiebeleid.  

 

Kom binnen bij Ons Huis! 
Als je tot nu toe enthousiast knikkend hebt doorgelezen… waar wacht je dan op! Dit is het moment om jezelf aan 

ons voor te stellen. Mail je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@onshuis.com. Doe dit uiterlijk dinsdag 25 mei. Laat 

ons net zo enthousiast jouw verhaal lezen, we kijken ernaar uit! 

 

Wil je eerst meer weten? Bel onze HR medewerker Daan Schuttenbeld op 06-48522468.  

 

 

 


