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Canadalaan 39
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VACATURE MEDEWERK(ST)ER
WONINGKWALITEIT
(10/17)

Regionaal Sociaal VerhuurKantoor VEURNE-DIKSMUIDE is een organisatie die
kwalitatieve panden inhuurt van private eigenaars en tegen een haalbare huurprijs
doorverhuurt aan sociaal kwetsbare huurders.
vzw

Voor onze werking zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

MEDEWERK(ST)ER WONINGKWALITEIT (WK)
FUNCTIE

De medewerk(st)er WK staat binnen de werking in voor advies, planning en ondersteuning m.b.t.
technische herstellingen in het patrimonium. Tevens is hij/zij centraal aanspreekpunt voor de
woningkwaliteit in de brede zin.
Hierbij dient er steeds gestreefd te worden naar een optimale relatie tussen het SVK als verhuurder en
de effectieve bewoner als onderhuurder. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega's, de
verantwoordelijke en met medewerkers van andere (welzijns)organisaties.
Voor de invulling van deze functie zoeken we een medewerk(st)er die beschikt over sterke
administratieve skills.

PROFIEL

 minimaal diploma hoger secundair onderwijs in een technisch richting of gelijkgesteld door
relevante ervaring
 kennis van technische installaties, bouw, renovatie & woningkwaliteit (cfr. Vlaamse Wooncode)
is een pluspunt
 interesse voor en ervaring met sociale huurwetgeving, huisvesting en/of de sociale kaart is een
absolute must
 sterk communicatieve en administratieve vaardigheden
 rijbewijs B
 efficiënt kunnen plannen en organiseren
 kunnen omgaan met stress en werkdruk
 kennis van computertoepassingen (Office, mailverwerking, ...)
 betrokkenheid, engagement, collegialiteit en nauwkeurigheid zijn relevante competenties
 gezonde assertiviteit, resultaatgerichtheid en analytisch vermogen
 teamplayer, maar tevens zelfstandige werk(st)er

AANBOD






boeiende job met veel variatie in groeiende sector
verwachte indiensttreding: ten laatste januari 2018
4/5de of voltijds contract van bepaalde duur (+/- 6 maand)
verloning volgens PC 319.01 + maaltijdcheques
verplaatsingen tijdens de werkuren met dienstwagen

OPENINGSUREN KANTOOR: MA-VRIJ van 9u tot 12 u & 13 u tot 16 u
TELEFONISCHE PERMANENTIE: iedere werkdag van 8u30 tot 12u30

INTERESSE?

Stuur je motivatiebrief samen met je CV en een kopie van je diploma ten laatste tegen 20/11/2017
naar: vzw RSVK Veurne-Diksmuide, t.a.v. Dhr. Kristof GOOSSENS, Canadalaan 39, 8620 NIEUWPOORT
of per mail (kristof.goossens@sociaalverhuurkantoor.be).

OPENINGSUREN KANTOOR: MA-VRIJ van 9u tot 12 u & 13 u tot 16 u
TELEFONISCHE PERMANENTIE: iedere werkdag van 8u30 tot 12u30

