
  

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw zoekt 

een accurate en zelfstandige 

Medewerker Back Office voor 32 uur per week 

 
 

Over jou 

 

Je hebt enkele jaren werkervaring, bij voorkeur binnen de bancaire sector. Je neemt 

verantwoordelijkheid en vindt het fijn je eigen werk te organiseren. Je houding is proactief en flexibel. Je 
leert en deelt je kennis graag en bent vasthoudend in het volgen van procedures. Deskundigheid, 

betrokkenheid en onafhankelijkheid zijn kernwaarden waar jij je in kan vinden. Je voelt je als een vis in 
het water binnen je eigen team en ook samen met collega’s van andere teams waarmee je in je 

dagelijkse werk te maken hebt. 

 

Je werk als Medewerker Back Office 

 

Als Back Office medewerker zorg je voor de juiste, volledige en tijdige verwerking van lening- en 

achtervang overeenkomsten en wijzigingen hierop. Dit proces is het centrale  primaire proces waar 

WSW als borger voor leningen van woningcorporaties op steunt. Dit doe je volgens vastgestelde 

richtlijnen, procedures en werkinstructies. Jij bent het aanspreekpunt voor externen op deze gebieden. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer van de klantgegevens in het CRM systeem van 

WSW. Deze moeten te allen tijden actueel zijn. Wijzigingen van contactpersonen binnen Gemeenten, 

bijvoorbeeld na verkiezingen, maar ook andere wijzigingen zoals Gemeentelijke herindelingen worden 

dan ook door jou in het CRM systeem verwerkt. Daarnaast heb je nog diverse taken met betrekking tot 

het confirmatieproces van de jaarlijkse lening overzichten van woningcorporaties, gemeenten en 

f inanciers en het verwerken van verzoeken tot vrijgave van zekerheden. Voor de afdeling 

Accountmanagement ben je in geval van afwezigheid van het secretariaat back-up bij correspondentie 

aan woningcorporaties.  

 

Het werk voer je uit in samenwerking met je collega’s en teamleider van de afdeling Bedrijfsvoering en 

Control (B&C) maar ook met de accountmanagers, risicomanagers en bedrijfsjuristen van WSW. 

 

Je profiel 

 

• Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau (in een f inancieel economische richting). 

• Je bent sterk in Nederlands in woord en geschrift. 

• Je bent communicatief vaardig 

• Je hebt minimaal 2 tot 3 jaar werkervaring 

• Je hebt affiniteit met IT en bij voorkeur ervaring als key-user 

• Je hebt kennis van MsOffice. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Wij bieden 

 

De vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en de ruimte om te groeien in een leuk, 

enthousiast en ambitieus team. Dat je de komende jaren veel gaat leren staat vast, we hechten veel 

waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je zowel vertrouwen als ruimte krijgt en groeit 

tot de professional die je wilt zijn. Uiteraard horen daar een goed salaris en uitstekende 

arbeidsvoorwaarden als een persoonlijk opleidingsbudget, telefoon, laptop en een solide 

pensioenregeling bij.  

 

 

Nog even over ons 

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van 

woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw toegang 

hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Het door WSW geborgde vermogen 

bedraagt circa € 80 miljard. De door WSW geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van 

gemeenten, rijksoverheid en financiers (met een triple-A rating van de ratingbureau‘s Standard & Poor’s 

en Moody's Investor Service). Bij WSW werken ongeveer 70 medewerkers.  

 
Bij ons werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de 

f inanciering van sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid, deskundigheid en 

betrokkenheid hoog in het vaandel staan. 

 

Meer weten of reageren? 
 
Wil je meer weten over ons of over de functie neem dan contact op met onze teamleider: Theodoor 

Raaphorst op 06-82302198 

 

Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling P&OO, 035-5286400. Wil je 

reageren? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar vacatures@wsw.nl. Je hoort dan snel van ons.  

 

Overigens vinden we het belangrijk dat jij en wij weten dat we de juiste keuze maken. Naast een aantal 

gesprekken is een ontwikkelassessment onderdeel van de selectieprocedure.  

 


