DIT IS WAT ONZE AFDELINGEN VOOR JOU DOEN!

...
...

Huurder op één!

Wij willen onze huurders de beste dienst
verlening bieden in het contact dat we met
hen hebben via chat, telefoon, social media
en WhatsApp. We helpen huurders zo goed
mogelijk door te luisteren en de juiste vragen
te stellen. We gebruiken onze kennis om hun
vragen zo goed mogelijk te beantwoorden
en klachten op te lossen.

We vinden dat iedereen recht heeft op goed wonen. Met ongeveer 370
collega’s zijn we er voor om dit mogelijk te maken voor mensen met een
laag inkomen. Dit doen wij door het verhuren van goede en betaalbare
huizen in Utrecht en Nieuwegein.

Wij helpen collega’s en
huurders om makkelijker te
werken met onze systemen
en met onze diensten. De
systemen werken goed en we
halen er de juiste informatie
uit. We helpen collega’s met
vragen en klachten rondom
hun werkplek, leenauto’s en
leenfietsen. En we zorgen
voor goede koffie!

Wij zorgen voor een optimale
digitale dienstverlening voor
onze huurders. Via de website
en Mijn Mitros kunnen huurders
24/7 zelf hun woonzaken
regelen en correspondentie
raadplegen. Dit proberen we zo
eenvoudig mogelijk te maken
voor onze huurders om zo de
klantbeleving te optimaliseren.
Bij het verbeteren van de
digitale dienstverlening werken
we samen met onze collega’s
en huurders.

P&O helpt collega’s en teams zich te ontwikkelen, zodat we als
organisatie ook in ontwikkeling blijven. Als we doen waar we goed in
zijn en op de juiste plek zitten, dan merken onze huurders dat ook.
Communicatie vergroot de (online en offline) zichtbaarheid van
Mitros bij huurders en stakeholders. Ook adviseren we collega’s
over huurderscommunicatie, bijvoorbeeld bij (vastgoed)projecten.
Directiezaken ondersteunt en adviseert de Directie, Ondernemingsraad,
de Klachtencommissie en de Raad van Commissarissen. Daarnaast
dragen we zorg voor het compliance- en privacybeleid (AVG) van
Mitros. De managementassistenten maken onderdeel uit van deze
afdeling.

Wij willen reparatieverzoeken van onze
huurders klantvriendelijk en efficiënt
uitvoeren. De vakmannen komen bij onze
huurders over de vloer en hebben dus veel
contact. De technisch beheerders schakelen
met de co-makers, bewaken de werkzaamheden
bij mutaties en zijn verantwoordelijk voor de
individuele woningverbeteringen. Samen met de
casemanagers, contractbeheerders en planners
zorgen we dat de huurder zo goed mogelijk en
in één keer wordt geholpen.
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Wij geven de huurder persoonlijke aandacht
rondom de verhuur en oplevering van onze
woningen en in de buurten en complexen.
We weten wat er speelt bij onze huurders en
helpen hen bij het bereiken van een goede
plek in de samenleving. Dit doen we samen
met collega’s en andere maatschappelijke
organisaties in Utrecht en Nieuwegein.

Wij houden in de gaten dat we goed omgaan
met het huurgeld van onze huurders, dat we
onze doelen halen en dat we ons houden aan
de wetten en regels. We maken de begroting
voor het hele jaar, vervolgens spreken we
af wat we wel of juist niet kunnen doen.
We sturen bij als dat nodig blijkt uit onze
rapportages. Ook helpen we collega’s met het
inschatten waar er op financieel en juridisch
gebied risico’s zijn.
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Wij vertalen veranderingen in de wereld
om ons heen naar verbeteringen bij
Mitros. We willen collega’s helpen om
het verschil te maken voor onze – soms
kwetsbare – huurders en rondom het
thema duurzaamheid. Ook streven we
naar een goede positie in de gemeenten
Utrecht en Nieuwegein.

Wij zorgen dat de gegevens in onze
administratie op orde zijn voor huurders,
medewerkers en de organisatie. We zijn
het aanspreekpunt voor huurders met
vragen over het betalen van hun huur.
We ondersteunen collega’s met vastgoed-,
project-, salaris- en financiële administratie.
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Wij zorgen voor goede en betaalbare huizen
voor onze huurders. Met groot onderhoud en
gepland onderhoud knappen we woningen op.
En we bouwen nieuwbouwhuizen in diverse
wijken. We werken projectmatig met onze
co-makers, samenwerkingspartners en de
gemeenten Utrecht en Nieuwegein.

Wij zijn de digitale tweeling van Mitros en werken
volledig digitaal via onze app. Ons motto is innovatief,
intuïtief en dichtbij!

Wij verkopen huurwoningen en verhuren
zakelijke panden. Sociale huurders krijgen
de kans om met voorrang een huurwoning
te kopen. Zo creëren we doorstroming en
gaan we ‘scheefwonen’ tegen. De opbrengst
van de verkoop en zakelijke verhuur gaat
naar onderhoud en verduurzaming van onze
woningen.

