
Vacature Administratief Medewerker Onthaal en administratie (m/v) 

 

Wie zijn wij? 

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren is de sociale huur- en 
koopmarkt. Hierdoor krijgen de meest kwetsbaren in onze samenleving een goede woning tegen een 
betaalbare prijs én met woonzekerheid. Onze organisatie beheert op heden een 2000-tal wooneenheden 
in verhuur met een grote variatie aan studio’s, appartementen, huizen. Op jaarbasis verkopen wij een 
50-tal wooneenheden op de sociale markt. Om onze werking te optimaliseren kijken wij momenteel uit 
naar een extra medewerker onthaal en administratie (m/v). 

 

Takenpakket 

• Onthaal bezoekers aan de balie. 

• Beantwoorden binnenkomende oproepen. 

• Administratieve ondersteuning voor onze boekhoudafdeling en technische dienst. Dit kan o.a. 
gaan over: 

▪ Afrekenen en teruggave van huurwaarborgen: uitrekenen, briefwisseling en evt 
rappelprocedure. 

▪ Administratieve opvolging verzekering schadebeheer en patrimoniumbeheer. 
▪ Facturatie herstellingen: rappelprocedure opvolgen. 
▪ Opmaak van geldaanvragen voor technische dienst. 
▪ Briefwisseling verzorgen omtrent kredietaanvragen. 
▪ Uitnodigingen versturen voor de Algemene Vergadering en opvolgen aanwezigheden. 
▪ Klassement allerhande. 

• Back-up voor administratief medewerker technische dienst. 

  

Profiel:  

• Je genoot bij voorkeur een relevante Bacheloropleiding of bent gelijkwaardig door ervaring. 

• Ervaring is niet vereist maar kan een pluspunt zijn. 

• Je bent sociaal ingesteld, gezien het sociaal karakter van onze organisatie is het van belang dat 
je je hierin thuis voelt. 

• Je werkt graag nauwkeurig, houdt van orde en werkt graag zaken af. 

• Je bent klantvriendelijk en behulpzaam ingesteld, je ontvangt onze bezoekers met de glimlach 
en helpt hen waar mogelijk, verwijst hen door waar nodig. Ook jouw collega’s ondersteun je 
met plezier. 

• Je kan multitasken. Vermits je voor verschillende afdelingen ondersteunend zal werken is het 
belangrijk dat je het overzicht kan bewaren, prioriteiten kan stellen en orde houdt in je werk. 
Ook communicatie over de verrichte taken is een must. 



 
 

Wij bieden 

- Een job met variatie aan taken. Mensen krijgen in onze organisatie de mogelijkheid om bij te 
leren, de nodige opleidingen worden voorzien. 

- Verloning volgens de barema’s Vlaamse Overheid aangevuld met extra-legale voordelen: 
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. 

- Contract onbepaalde duur, voltijds 36u/week. Maandag tem donderdag van 8u tot 12u en 
12u30 tot 16u30, op vrijdag van 8u tot 12u. 

- Tewerkstelling in een organisatie in groei, doorgroei wordt niet uitgesloten op langere termijn. 
We huizen sinds een tweetal jaar in nieuwe kantoorruimte waar alle werkcomfort aanwezig is. 
 

Spreekt deze functie jou aan? Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief tav Evelien Bogaert per e-mail via  
evelien.bogaert@shmdenderstreek.be, en dit uiterlijk tegen 30/4/2019. 
 
De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Op basis hiervan zullen een aantal 
kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.  
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