
  

Welfare officer 
Fulltime 
 
Als welfare officer ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken op onze woonlocaties bij KAFRA 
Housing. Je bent aanspreekpunt voor de bewoners en zorgt voor het beheer van onze woonlocatie. 
Onder beheer wordt verstaan; alles wat betrekking heeft op het woonverblijf en woongenot van 
onze bewoners. 

Je zorgt voor een aangenaam verblijf op de woonlocatie(s). Ook ben je verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid op de locatie, de woonbeleving van de bewoners en de naleving van procedures en 
richtlijnen. Je bent flexibel en positief ingesteld en je streeft altijd naar een professionele houding 
met als doel je taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren. 

Een prachtige uitdaging! 

Wat ga je concreet doen? 
• Je zorgt voor het in- en uitchecken van bewoners; 
• Je doet een periodieke controle van de woonruimte; 
• Je controleert de woningen en de bewoners op orde, netheid, veiligheid en hygiëne; 
• Je controleert de staat van de inventaris op de woonlocatie en informeert over gebreken en 

defecten; 
• Je zorgt dat lege bedden op elk gewenst moment schoon en klaar zijn voor gebruik; 
• Je bent verantwoordelijk voor de eerstelijns veiligheid op onze woonlocatie; 
• Je spreekt bewoners aan op het naleven van de huisregels; 
• Je voert lichte facilitaire taken uit; 
• Je zorgt voor een juiste registratie in het nachtregister en verwerkt dit in ons systeem; 
• Je rapporteert overtredingen, schades en onregelmatigheden van de huisregels door onze 

huurders; 
• Je neemt klachten in behandeling en lost deze op binnen de gestelde termijn; 
• Je bent 24/7 beschikbaar bij calamiteiten. 

Wie ben jij en wat breng je mee? 
✓ Minimaal MBO werk- of denkniveau; 
✓ Relevante werkervaring; 
✓ Rijbewijs B; 
✓ Beheersing van de Engelse en/of Poolse taal. Kennis van een andere taal zoals Bulgaars of 

Roemeens is een pré; 
✓ Ervaring in de hotelbranche en/of zorgverlening is een pré. 
✓ Kennis van Microsoft Office applicaties. 

Wat krijg je hier voor terug? 
Je wordt opgenomen in een no-nonsens organisatie met korte communicatielijnen en een 
bedrijfscultuur waarin collega’s voor elkaar klaarstaan. Jouw inzet en resultaat wordt beloond met 
een marktconform salaris en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Heb je interesse? Dan gaan wij graag het gesprek met jou aan! Laat het ons weten via 
info@kafrahousing.com of via +31 (0) 88 523 7200. 
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