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vacature 
hoofd patrimoniumbeheer 

 
 

Jij bent de fixer! 
 

Jij tankt geen koffie, jij tankt uitdaging! Een geboren communicator, 
klantgericht, hands-on en bundels daadkracht! Jij brengt oplossingen! 
 
Variatie, verantwoordelijkheid, maatschappelijke meerwaarde en good vibes! 
Wij geven jou de kans om het verschil te maken! 
 

Wij… 
 
…hebben een sociaal doel! Wij willen mensen in woonnood de kans geven om betaalbaar en 
kwalitatief te wonen! Wij willen verhuurders en investeerders zekerheden bieden op een risicovolle 
verhuurmarkt! En wij willen vooruit! Ondertussen beheren we 435 woningen in Bredene en 
Oostende. 
 
 

Team patrimoniumbeheer… 
…huurt woningen in, organiseert het onderhoud en de herstellingswerken en zorgt voor een vlotte 
teruggave van de woningen. Het team? Dat is Dieter onze woningprospector, Els onze administratief 
medewerker en Dirk onze all-round technisch medewerker… en jij, de sleutelfiguur die alles in goede 
banen leidt! 
 

Jouw job 
 
Je coördineert de dagelijkse werking van de afdeling patrimoniumbeheer: 

• Coachen van de medewerkers 

• Taakverdeling organiseren en bewaken  

• Werkprocessen en -methodes uitwerken en evalueren 

• Overleg en samenwerking organiseren 

• Complexe dossiersituaties analyseren en behandelen 

• Budgetten beheren en opvolgen 

• … 
 
Daarnaast neem je ook uitvoerende taken op:  

WORD JIJ  

ONZE NIEUWE 

COLLEGA? 
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• Organisatie van het woningonderhoud 
• Behandelen van technische meldingen  
• Communicatie en overleg op dossierniveau 
• Agenda plannen van de technisch medewerker 
• Plaatsbeschrijvingen opmaken 
• Woningkwaliteit screenen volgens de Vlaamse normen 
• Premierechten evalueren 
• Verzekeringsdossiers opmaken en opvolgen 
• Offertes en facturen opvragen en controleren 
• Aanbestedingen uitschrijven 
• ... 

 
De uitvoerende taken worden in onderling overleg verdeeld binnen het team.  
Jij werkt in afstemming met de algemeen coördinator. 
 

Jouw profiel 
 
Jouw job vraagt: 

• Verantwoordelijkheid: je bent eigenaar van jouw taken en werkt stevig om tot het beste 
resultaat te komen. Je werkt zelfstandig en zorgt waar nodig voor intervisie of rapportering. 

• Hands-on aanpak: je gaat er voor! Je zet door. Veel werk en deadlines geven jouw energie! 

• Oplossingsgerichtheid: je denkt in oplossingen. Jouw verbindende communicatie en 
creativiteit verzoent tegengestelde belangen en brengt oplossingen 

• Planmatigheid en nauwkeurigheid: je organiseert efficiënt, in de uitvoering ben je grondig 
en effectief. Je werkt volgens een duidelijke methodiek. Administratief ben je helder en 
volledig. 

• Open en positieve ingesteldheid: je bent toegankelijk, luisterbereid en leergierig. Elke 
uitdaging is een kans! 

• Sociale voeling: jij deelt ons sociaal doel en hebt een stevige portie mensenkennis.  
In het leiding geven ben je: 

• Coachend: je haalt het beste in mensen naar boven en weet hen in te zetten op hun sterktes 
en te laten groeien in hun aandachtspunten. 

• Sterke organisator: je kunt processen en werkmethodes analyseren en verbeteren, je zet 
mensen en middelen efficiënt en effectief in. 

• Ondernemend: je hebt een creatieve geest en speelt in op verandering 
 
Geen ervaring in vastgoedbeheer? Geen probleem! Wij bieden jou de mogelijkheid om de nodige 
kennis te verwerven on-the-job.  
 
Tot slot: 

• Dienstverplaatsingen doe je ook met de eigen wagen. Daarvoor krijg je een 
kilometervergoeding. Ook voorzien wij in een omniumverzekering! 

• Je hebt een bachelor diploma of voldoende relevante ervaring voor deze job 
 

Ons aanbod? 
 

• Uitdaging en afwisseling 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Verloning volgens Barema B4-B5 (lokale besturen) (bruto maandloon van 3.132,98 euro – 
5.103,85 euro)  
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o Relevante ervaring binnen de private sector kan tot 10 jaar meegenomen worden; 
o Ervaring binnen de overheidssector kan onbeperkt meegenomen worden 

• Maaltijdcheques per gewerkte dag 

• 30 dagen verlof 

• Vergoeding voor het woon-werk verkeer met de fiets of het openbaar vervoer 

• Kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met eigen wagen 

• Hospitalisatieverzekering na 1 jaar 

• Telewerkmogelijkheden 

• Onmiddellijke indiensttreding 

• En natuurlijk… een pak toffe collega’s! 
 

Hoe solliciteren? 
 

Stuur jouw motivatiebrief met CV naar sollicitaties@svkbredeneoostende.be. Geef daarbij aan 
als je solliciteert voor de functie als patrimoniumbeheerder of hoofd patrimoniumbeheerder of 
beiden. 
 
Een preselectie wordt gemaakt op basis van de ingestuurde documenten. De kandidaten met het 
profiel dat best aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en 
selectiegesprek. Voor kandidaten zonder bachelordiploma wordt een niveaubepalingstest 
voorzien. 
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