
Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

Huurdersvereniging Noord-Limburg is een bloeiende vereniging 
met een actief bestuur van vrijwilligers. De vereniging komt op voor 
de belangen van de huurders van woningcorporatie Wonen Limburg, 

in de plaatsen Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

NOTULIST(E)NOTULIST(E)

We informeren de huurders over lokale 
en landelijke ontwikkelingen rondom 
het wonen; bespreken de standpunten 
voor de onderhandelingen met 
Wonen Limburg en ondersteunen de 
individuele huurder bij problemen met 
de verhuurder.

De uitdaging
We zijn op zoek naar een notulist(e). 
Je maakt heldere verslagen van 
vergaderingen, zonder taalkundige 
fouten en met een goede lay-out. 
De deelnemers moeten zich er in 
herkennen. Het gebruik van hulp-
middelen (bijv. voicerecorder) is 
mogelijk.

Dit ben jij
• Je kan goed luisteren, werkt 

secuur en snel. Je zorgt ervoor dat 
gesprekken die vertrouwelijk zijn 
ook vertrouwelijk blijven. Je kunt 
goed met de computer overweg en 
bent bekend met Windows.

• Je bent bij voorkeur 8 - 10 uur per 
maand beschikbaar om 
je werkzaamheden uit te 
voeren. Werkervaring is niet 
vereist en het volgen van 
een cursus of opleiding is 
bespreekbaar.

Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de 
gelegenheid te geven ‘te snu� elen’ 
aan de manier waarop wij onze taak 
invullen. Een van de bestuursleden 
van HVNL is je vaste begeleider. 
Je gaat werken op ons kantoor op 
dinsdag- en/of donderdagmorgen. 
We houden dan ook een spreekuur 
09.00 - 12.00 uur, zodat er altijd iemand 
aanwezig is. Tot slot bieden we je een 
vergoeding van € 5,- per uur en een 
reiskostenvergoeding van € 0,19 per 
gereden kilometer, met een maximum 
van € 170,- per maand en € 1.700,- 
per jaar.

Wij nodigen je graag uit voor een 
kennismakingsgesprek. Laat ons 
telefonisch of per e-mail weten of je 
belangstelling hebt, dan zoeken we 
samen een geschikte datum.
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