
Hou jij van mensen en van data? Ben je een teamspeler, sociaal voelend en 
zoek je een afwisselende job in de administratie? Zorg je graag voor orde, 
structuur en wissel je graag gegevensverwerking af met klantencontacten? 
Lees dan even verder!

VacatureOnthaal- en administratief medewerker 
huuradministratie

SHM Denderstreek is een sociale huisvestingsmaatschappij in Aalst. In 14 gemeenten van het 
Land van Aalst zorgen we  voor betaalbare, kwalitatieve en duurzame woonoplossingen voor 
mensen met een bescheiden inkomen. Wij bouwen, verhuren, verkopen huizen en apparte-
menten en zorgen daarnaast ook voor sociale leningen. Onze werking stoelt op de toepassing 
van de wetgeving, een correcte service, een transparante aanpak, een vlotte communicatie, 
participatie van de cliënten en een nauwe samenwerking met de stakeholders: de sociale 
diensten van de gemeenten, externe sociale organisaties en de sector van de sociale huisvest-
ing. In onze ruime, nieuwe kantoren net buiten het centrum van Aalst werken 21 mensen. 
Word jij onze 22ste collega?

Je zal zowel structureel als projectmatig de dienst “huuradmini- 
stratie” versterken. Het team van deze dienst zorgt dagelijks voor de 
begeleiding en de dossiers van (nieuwe) huurders.
In deze zeer gevarieerde functie sta je enerzijds in voor het onthaal 
van de bezoekers, zowel telefonisch als ter plaatse op kantoor. Je 
helpt hen verder of verwijst hen door naar collega’s. 
Daarnaast zorg je nauwkeurig voor het beheer van de database, 
analyse van gegevens en rapportering. Je beheert de algemene 
inbox van de dienst en helpt met de opmaak en registratie van 
contracten en documenten. Je zorgt er voor dat alle dossiers en 
documenten correct geklasseerd worden. 
Tot slot sta je ook in de drukke periodes of tijdens vakanties in voor 
de ondersteuning of vervanging van de collega’s.
Deze vele, verschillende taken vragen dan ook dat je zelfstandig kan 
werken, prioriteiten kan stellen en goed kan plannen.
Als SHM werken we binnen een duidelijk, wettelijk kader en de 
uitvoering van deze wetgeving moet correct gebeuren. 

Jobinhoud

Vlaamse loonschalen, loonschaal C
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 y Je hebt al relevante werkervaring in data- en klantenbeheer
 y Kennis van de huisvestings- en/of sociale sector is een pluspunt.
 y Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken
 y Je bent iemand die gaat voor kwaliteit en klanttevredenheid
 y Je beschikt over een goede analytische geest en een goed 

samenvattend vermogen en bent resultaatgericht en zeer       
nauwkeurig

 y Je bent sociaal, geduldig en empatisch
 y Je bent vertrouwd met de reglementering inzake dataprivacy 

(GDPR)
 y Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatie skills
 y Je spreekt en schrijft uitstekend nederlands

Competenties

 y Voltijds contract van onbepaalde duur (36u/week) 
 y Loon volgens de geldende overheidsbarema’s (loonschaal C) 
 y Een open werksfeer met een gezonde balans tussen werk en 

privé
 y Maaltijdcheques (8€)
 y Verplaatsingsvergoeding
 y Groepsverzekering
 y Hospitalisatieverzekering
 y 13de maand
 y Mogelijkheid (na inwerkingsperiode) tot thuiswerk conform de 

thuiswerkpolicy
 y Laptop
 y Een verlofregeling van 20 wettelijke dagen, aangevuld met 14 

feestdagen en 2 extra vrije dagen tijdens de krokusvakantie 
(maandag & dinsdag)

 y Regelmatig opleidingen aansluitend op de functie

Aanbod

OVERTUIG ONS! Stel je kandidaat voor 15 februari. Mail naar Eddy De Vlieger via  
jobs@shmdenderstreek.be.  Vergeet de functietitel niet te vermelden.

Een geldige kandidatuur bevat volgende documenten:
• Motivatiebrief
• Curriculum Vitae
• Kopie van identiteitskaart
• Kopie van de diploma’s en/of getuigschriften die relevant zijn voor deze functie
• Getuigschrift goed gedrag en zeden

BEN JIJ ONZE GESCHIKTE KANDIDAAT?
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