
 
Maasvallei is een middelgrote woningcorporatie in Maastricht en biedt mensen met een 

bescheiden inkomen of in kwetsbare posities, goede en betaalbare huisvesting in 

aantrekkelijke woonmilieus. De omgeving waarbinnen wij werken is zeer dynamisch. 

Maasvallei vindt klanttevredenheid van het hoogste belang en wil dicht bij haar klanten staan. 

Luisteren naar wat gezegd wordt en duidelijke antwoorden geven op vragen die gesteld 

worden. Dit doen we telefonisch via digitale kanalen en op onze bezoeklocatie in Amby. Voor 

deze bezoeklocatie zoeken wij een representatieve en klantgerichte:  

 

Gastheer/vrouw – baliemedewerk(st)er  (36 uur per week) 

Als gastheer/vrouw ben jij de eerste die mensen zien als ze naar onze bezoeklocatie komen. 

Jij ontvangt onze gasten met een lach en de intrinsieke wil om diegene perfect te helpen. 

Jouw manier van benadering staat symbool voor hoe Maasvallei met haar klanten om wil 

gaan. Open, geïnteresseerd, duidelijk en vriendelijk. Gastvrijheid zit in je DNA. Je luistert 

zonder vooroordeel naar de klant en bent snel in staat tot de essentie van de vraag te komen. 

Jij bent vervolgens de schakel naar je collega’s en weet snel de juiste collega te koppelen 

aan de klant. Verder handel je binnenkomende post en e-mail af en draagt zorg voor een 

correcte registratie hiervan.  

 

Profiel:  

• Je hebt een innemende en ontwapende persoonlijkheid; 

• Bent een enthousiaste teamspeler; 

• Bent relationeel sterk; 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden; 

• Je kunt goed en zonder oordeel luisteren; 

• Bent in staat om emoties te herkennen en hier passend op te reageren; 

• Je bent oplossingsgericht; 

• Je bent empathisch en meegaand waar het kan en strikt en daadkrachtig waar dit 

moet; 

• Bent in staat om snel tot de essentie van iemands vraag te komen; 

• Je bent nieuwsgiering en staat open voor vernieuwing. 

Functievereisten: 

• Beschikt over een afgeronde relevante MBO opleiding (bijv. middelbare 

hotelschool); 

• MBO denk- en werkvermogen;  

• Ervaring in hospitality/gastvrijheid is een pré ;  

• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.  

 
Competenties:  

• Verantwoordelijkheid; 

• Samenwerken; 

• Initiatief; 

• Klantgerichtheid; 

• Luisteren; 

• Sociabiliteit. 



 
 

De functie wordt gewaardeerd binnen de schalen D,E,F van de cao woondiensten. Heb je 

interesse in deze functie kun je dit met een korte motivatie met cv kenbaar maken bij 

Nadine Castermans vóór 8 augustus 2019 via n.castermans@maasvallei.nl. Heb je vooraf 

vragen dan kun je bellen naar 043 368 37 37. 
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