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Het Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende zoekt: 
 

Een halftijds medewerker onthaal en administratie 
 

 
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? 
 
Je bent een enthousiaste onthaalmedewerker die huurders, verhuurders en anderen vlot te woord 
staat en verder helpt. Je onthaalt mensen aan de balie, je staat in voor de telefoonpermanentie en 
behandelt de algemene mailbox. 
 
Samen met een collega waarborg je een permanent onthaal. 
 
Deze onthaaltaak combineer je met andere administratieve taken ter ondersteuning van de werking, 
bijvoorbeeld: brieven opmaken, inschrijvingsdossiers verwerken, ondersteuning van de boekhouding, 
ondersteuning van verhuringen, klasseren, bestellingen plaatsen, personeelsadministratie,... 
 
Welke taken je naast het onthaal opneemt, bepalen we in onderling overleg. We kunnen daarbij 
rekening houden met jouw ervaring en jouw sterktes. 
 
 

Wie zoeken wij? 
 

 Je bent een geboren communicator, enthousiast en klantvriendelijk 
 Je bent planmatig, georganiseerd en je bewaart makkelijk het overzicht 
 Je bent verantwoordelijk, werkt volgens de afspraken en nauwkeurig 
 Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs 
 Je hebt een goede kennis van het Nederlands 
 Je kunt een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen 

 
Geen vereiste, maar wel een pluspunt: 

 Ervaring met onthaalwerking 

 Ervaring met personeelsadministratie 

 Ervaring met boekhouding 

 Ervaring met verhuuradministratie 

 

Wat bieden wij? 
 

 Een boeiende job met veel afwisseling 

 Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar 

 Verloning volgens Barema C1-C3 (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 
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 Maaltijdcheques per gewerkte dag 

 Interessante verlofregeling 

 Onmiddellijke indiensttreding 
 

Waar werken wij? 
 
Ons kantoor is gelegen te Zinnialaan 1, Oostende 

 

Hoe solliciteren? 
 
Stuur jouw motivatiebrief met CV en een kopie van je diploma naar 
sollicitaties@svkbredeneoostende.be.  
 
Op basis van de ingestuurde documenten wordt een eerste selectie gemaakt. De geselecteerde 
kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een mondeling selectiegesprek.  
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