
 

WoonWel is een moderne sociale 

huisvestingsmaatschappij actief in 

Oostende, Bredene, Oudenburg, Gistel, 

Middelkerke en Ichtegem.   

WoonWel bouwt en verhuurt sociale 

woningen én is ook een speler op de 

markt van de koopwoningen en 

woonleningen.  

 

 

In het kader van de verdere professionele uitbouw zoeken wij een voltijds medewerker: 

 

 

POLYVALENT MEDEWERKER ONTHAAL & HUURADMINISTRATIE 
 

Als eerste aanspreekpunt voor onze klanten én ter ondersteuning van de huuradministratie  

sta je in voor:  

 

▪ Het algemeen onthaal (telefonisch & balie) van WoonWel. 
▪ Het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, waaronder het verstrekken van algemene 

informatie (m.b.t. huur, koop, technische dienst, …) en het behandelen van courante vragen 
van kandidaten en huurders. 

▪ De administratieve ondersteuning van de collega’s (huur en koop), zoals agendabeheer en 
algemene administratie. 

▪ Het verwerken en verdelen van inkomende e-mails en de in- en uitgaande post van de 
verschillende diensten. 

▪ Algemene taken als backoffice voor de huuradministratie van WoonWel, waaronder het 
verstrekken van algemene informatie, algemene administratie en de opvolging van 
schadedossiers (verzekering). 

▪ Specifieke taken als backoffice voor de huuradministratie, zoals:  
o het opmaken, de ondertekening en registratie van alle nieuwe huurovereenkomsten; 
o huurprijsberekening en -aanpassingen, blokkering en opvolging huurwaarborgen, het 

opvolgen van achterstallen en de archivering van huurdossiers; 
o de voorbereiding en het doorsturen van meteropnames, en de opvolging bij 

nutsmaatschappijen; 
o het doorgeven van technische meldingen en het ingeven van werkbons in het 

opvolgsysteem. 
▪ De periodieke communicatie met en rapportering aan alle betrokkenen. 

 

 

 

Ben je geboeid door de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij?  

U draagt graag uw steentje bij aan een duurzame leefomgeving en wil inzetten op een innovatieve 

werking en uitbouw van de maatschappij. 

Wil je meebouwen aan een professionele organisatie met aandacht voor de klant, de partners en het 

WoonWel-team? Herken je jezelf in volgend profiel?  

Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 

 



 
Profiel 

 

- Opleiding / diploma’s: 

o Bachelor (administratief) of gelijkwaardig door ervaring. 

 

- Ervaring: 

o Relevante werkervaring als polyvalent onthaalmedewerker, administratief 

medewerker en/of dossierbeheerder, zijn pluspunten. 

 

- Kennis en vaardigheden:  

o Uitstekende administratieve en sociale vaardigheden. 

o Zeer goed kunnen werken met Microsoft-software en bereid de specifieke 

softwaresystemen aan te leren. 

o Basiskennis hebben van de werking van ‘sociale huisvesting’ en de daaraan verbonden 

regelgeving, is een pluspunt 

o In staat zijn om zich de specifieke regelgeving (o.a. sociale huurwetgeving) én de 

verschillende aspecten in de dienstverlening van WoonWel op korte termijn eigen te 

maken. 

o Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. 

o Goede sociale vaardigheden (gezien de vele interne en externe contacten, op 

verschillende niveaus). 

 

- Attitude: 

o Betrouwbaarheid: geeft steeds correcte informatie en komt gemaakt afspraken na. 

o Accuraatheid: werkt zorgvuldig en zorgt dat fouten een uitzondering zijn. 

o Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van WoonWel, 

en deze uitdragen (binnen en buiten de organisatie). 

o Flexibele opstelling: bereid om soms iets meer of iets anders te doen dan in de 

functiebeschrijving vermeld staat.  

o Inzet en prestatiemotivatie: de medewerker levert een grote inspanning bij het 

uitvoeren van de taken, stelt hoge eisen aan het eigen werk en is niet tevreden met een 

gemiddelde prestatie. 

o Instaan voor (en overbrengen van) een efficiënte manier van werken. 

o Instaan voor (en overbrengen van) een correcte aanwending van de middelen. 

 

- Specifieke functiekenmerken:  

o Zeer ordelijkheid en systematisch werken voor het accuraat verwerken van gegevens. 

o Dienstverlenende, klantgerichte en klantvriendelijke instelling.  

o Streven naar continue en duurzame verbetering van alle administratieve aspecten i.f.v. 

de ondersteuning van de verschillende diensten en collega’s, binnen de visie van 

WoonWel. 

o Zich aanpassen aan het type van medewerker, klant of stakeholder: situationeel en 

adequaat afstemmen van de communicatiestijl.  

o Zelfstandige werker met duidelijk, eigen initiatief én werken in een team (verhuur). 



o Resultaatgericht.  

o Discreet en loyaal. 

o Beheersing van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven).  

o Vlot op vlak van samenwerking met de collega’s en bestuur. 

o Flexibel en proactief bij nieuwe situaties of informatie. 

 

 

 

Ons aanbod:  

- Je komt terecht in een moderne en groeiende sociale huisvestingsmaatschappij die je de ruimte 

geeft tot het nemen van verantwoordelijkheid. 

- Een vast en voltijds contract. 

- Een wedde overeenkomstig de schalen van de Vlaamse Gemeenschap (Bachelor niveau, 

afhankelijk van ervaring en competenties), aangevuld met een aantrekkelijk pakket van extralegale 

voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor 

woon-werkverplaatsing, vakantiegeld, eindejaarspremie, …) en een aantrekkelijk verlofstelsel. 

- Je wordt uitgerust met hedendaagse werkmiddelen die je in staat stellen je job kwalitatief uit te 

voeren. 

 

 

 

Solliciteer:  

Spreekt deze functie jou aan? Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief via: 

www.vanpouckeconsulting.be/vacatures  tegen 25 april 2022. 

 

De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Op basis hiervan zullen een aantal 

kandidaten worden uitgenodigd voor het verdere verloop van de selectie. 

  

 

 

 

 

http://www.vanpouckeconsulting.be/vacatures

