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Wij zoeken: 
 

1 deeltijds huurbegeleider – 0,8 VTE - vervanging 
 

 
Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen in op de private markt om die door te verhuren aan 
gezinnen met een hoge woonnood. We zorgen zowel voor sociale huisvesting van kwetsbare personen 
en gezinnen als voor zekerheid voor eigenaar-verhuurders. Verspreid over Bredene en Oostende, 
zorgen we vandaag al dat 400 gezinnen betaalbaar kunnen wonen.  

 

Wat houdt de job in? 
 
Als huurbegeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van een groep huurders. Je maakt hen 
vertrouwt met hun rechten en plichten als huurder en biedt ondersteuning. Dat doe je via persoonlijke 
contacten, administratieve taken en actieve samenwerking met andere diensten.  
 
Nieuwe huurders help je een goede start te maken. Zittende huurders volg je systematisch op en voor 
vertrekkende huurders verzeker je een goed en vlotte uittrede. Dat houdt o.a. volgende taken in: 

 Huisbezoeken afleggen 

 Contracten en begeleidingsovereenkomsten opstellen 

 Afspraken maken en opvolgen 

 Huursubsidies en andere sociale rechten aanvragen 

 Gericht doorverwijzen en gericht betrekken van andere diensten 

 Oplossingen bedenken en uitvoeren voor complexe situaties 

 Huurachterstallen opvolgen 

 Huurlasten afrekenen 

 Technische probleemmeldingen ontvangen en doorgeven 

 Communicatie coördineren 

 Huurdersdossiers administratief beheren 

 Cliëntoverleg en bewonersoverleg organiseren 

 … 
 
Naast het begeleiden van huurders, kun je in afstemming met de collega's ook ingeschakeld worden in 
de loketwerking. Tijdens deze de publieke zitmomenten help je kandidaten, huurders en eigenaars 
verder met hun diverse vragen. 
 
Daarnaast kan je neventaken toegewezen worden zoals deelname aan extern overleg, de opvolging 
van rechtsdossiers, het bezichtigen van woningen, administratieve taken i.f.v. de algemene werking,… 
 
Binnen het profiel zijn interne (kern)taakverschuivingen mogelijk als de context dat nodig maakt. 
 

Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken een collega: 

 met veel goesting en verantwoordelijkheidszin 

 die zeer vlot en helder communiceert en dialogeert, in alle omstandigheden 

 die stressbestendig is, ook bij drukke zitmomenten 

 die proactief nadenkt over de vragen en noden van de klant 
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 die proactief samenwerkt met collega’s en diensten 

 die administratief sterk en efficiënt is en dat graag doet 

 die gestructureerd werkt en nauwgezet opvolgt 

 met goede digitale vaardigheden 

 met een sociaal hart en een gezond realisme 

 die erg betrokken is met de missie en visie van de organisatie 

 die integer en met een sterk deontologisch besef handelt 

 die beschikt over een bachelor diploma in een sociale richting, bijv. maatschappelijk assistent, 
sociale gezondheidszorg,... 

 die beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden 

 die beschikt over een rijbewijs B en een wagen 
 
Geen vereiste, maar wel een pluspunt: 

 ervaring met loket-/eerstelijnswerking 

 kennis van sociale huurwetgeving 

 kennis van de lokale sociale kaart 

 algemene juridische ervaring 

 

Wat bieden wij? 
 

 Een boeiende job met veel afwisseling 

 Een vervangingscontract van ongeveer 1 jaar. Onder voorbehoud is na afloop verlenging 
mogelijk voor onbepaalde duur 

 Verloning volgens Barema B1-B3 (rechtspositieregeling Sociaal Huis Oostende) 
o Relevante ervaring binnen de private sector kan tot 10 jaar meegenomen worden; 
o Ervaring binnen de overheidssector kan meegenomen worden 

 Maaltijdcheques per gewerkte dag 

 Interessante verlofregeling 

 Hospitalisatieverzekering na 1 jaar 

 Onmiddellijke indiensttreding 
 

Waar werken wij? 
 
Het sociaal verhuurkantoor is actief in Bredene en Oostende, ons kantoor bevindt zich te Zinnialaan 1 
bus 8, 8400 Oostende.  
 

Hoe solliciteren? 
 
Stuur ten laatste zondag 13 december 2020 jouw motivatiebrief met CV en een kopie van je 
diploma naar thijs.dever@svkbredeneoostende.be.  
 
Op basis van de ingestuurde documenten wordt een eerste selectie gemaakt en uitgenodigd voor 
een schriftelijke proef. Wie slaagt voor de schriftelijke proef wordt uitgenodigd voor een 
selectiegesprek. 
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