
  

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

zoekt voor uitbreiding van het facilitaire team een 

 

gastvrije Receptioniste (parttime – 18 uur per week) 

 

Word jij het visitekaartje van ons nieuwe clubhuis? 

 
 

Over jou 

 

Je bent enthousiast, gastvrij, professioneel en representatief . Je houding is proactief  en f lexibel. Je bent 

vijf  dagen per week beschikbaar. Je werkt graag zelfstandig en neemt je taakverantwoordelijkheden 

serieus. Relevante en recente werkervaring als Hospitality medewerker of  receptioniste is een pré. Je 

hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrif t. Je bent goed 

bekend met de Microsof t applicaties Outlook, Word, Excel en eventueel ook Teams. 

 

Je werk als Receptioniste 

 

Bij WSW ben je als receptioniste een spin in het web. Je hebt veelzijdige taken en doet er samen met 

het facilitaire team alles aan om het verblijf  van onze gasten en collega’s op kantoor zo aangenaam 

mogelijk te maken. Je zorgt voor een warm welkom. Je werkt bij onze receptie alleen maar wel met een 

collega receptioniste die op andere tijden werkt. 

 

Als receptioniste ben jij het visitekaartje van ons kantoor. Je verwelkomt gasten, collega’s en 

leveranciers. Je vangt ze op en zorgt dat zij zich bij ons thuis voelen. Je leidt ze de weg en informeert 

hen.  

 

Als receptioniste beantwoord je daarnaast het algemene telefoonnummer en verbind dit door naar de 

desbetref fende collega. Is iemand niet bereikbaar? Dan maak je een terugbelverzoek.  

 

Je beheert de reservering van de vergaderzalen en mogelijk straks ook van de parkeerplaatsen. Je 

bent verantwoordelijk voor de postafhandeling en het uitvoeren van repro klussen. Je beheert de 

voorraad kantoorartikelen en bestelt op verzoek van collega’s bloemen en relatiegeschenken.  

 

Je beheert de facilitaire meldingen. Dit houdt in dat je de meldingen registreert, de melding uitzet bij 

leveranciers, de voortgang van herstel monitort en communiceert met de melder. 

 

Tot slot help je de cateringmedewerker met de vergaderservice en het netjes houden van de 

vergaderzalen.  

 

Als receptioniste maak je deel uit van een klein en leuk facilitair team dat onder de afdeling P&OO valt. 

Dit team bestaat uit een teamleider P&OO, twee adviseurs P&OO, waarvan er één ook verantwoordelijk 

is voor de coördinatie van de facilitaire dienst, een cateringmedewerker en twee receptionistes. We zijn 

in het team collegiaal, helpen elkaar en geven elkaar feedback maar vooral ook complimenten.  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Wij bieden 

 

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd van zes maanden, dat bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden 

en goed functioneren omgezet wordt in een vast dienstverband. Onze gewenste startdatum is 1 

september 2021. 

 

Je werktijden zijn van maandag tot en met donderdag van 13.00 uur tot 17.30 uur. Daarnaast ben je 

f lexibel in het overnemen van verlof  en verzuim van je collega receptioniste.  

 

Je werkt op het Arenapark in Hilversum. Tot eind december 2021 op de Marathon 6 en daarna in ons 

nieuwe clubhuis op Olympia 1. Ons nieuwe kantoor wordt een plek waar samenkomen, ontmoeten en 

kennisdelen centraal staat, vandaar de verwijzing naar een clubhuis. Thuiswerken behoort bij deze 

functie niet tot de mogelijkheden.  

 

Daarnaast bieden wij ook: 

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

ambitieus team. We hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je zowel 

vertrouwen als ruimte krijgt om te groeien tot de professional die je wilt zijn. Uiteraard horen daar een 

goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden bij, zoals een persoonlijk opleidingsbudget en een 

solide pensioenregeling bij. 

 

Nog even over ons 

 

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

woningcorporaties, waardoor corporaties voor de f inanciering van hun sociale woningbouw toegang 

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

bedraagt circa €80 miljard. 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 heef t onafhankelijkheid, deskundigheid , 

betrokkenheid, respect en integriteit hoog in het vaandel staan. 

 

Meer weten of reageren? 

 

Wil je meer weten over ons of  over de functie neem dan contact op met de coördinator van de facilitaire 

dienst: Inge Lenting op 06 57 57 45 91. 

 

Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling P&OO, 035 52 86 400. Wil je 

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

 

 


