
 

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 twee voltijdse medewerkers: 

 

PROJECTMEDEWERKER BOUWTECHNISCH TEAM 
 

Als ankerpunt voor het duurzaam bouwen en beheer van onze woningen, sta je in voor:  

 

-  De werfopvolging ‘van A tot Z’ bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

-  De spilfiguur tussen aannemer, architect en WoonWel.  

- Nazicht, opvolging en afhandeling van technische klachten en meldingen. 

- Opvolging en controle van uitbestede werken en onderhoudscontracten. 

-  Aanvragen en opvolgen subsidiedossiers, nutsaansluitingen, bestekken, … en nazorg. 

- Proactief en constructief meedenken i.f.v. nieuwe projecten en werven. 

-  De administratieve afhandeling van werven, werken, … 

-  Technische informatie verstrekken aan geïnteresseerde kandidaat-huurders en -kopers. 

 

 

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
 

Als medewerker patrimoniumbeheer, sta je in voor:  

 

-  De ondersteuning van het technisch team van WoonWel (incl. bij uitbestede werken, 

overheidsopdrachten, verzekeringsdossiers, …) 

- Het uitwerken, implementeren en opvolgen van adequate administratieve processen, procedures 

en taken inzake het patrimoniumbeheer, i.f.v. een optimale staat van het patrimonium. 

- Ondersteuning bieden bij de langetermijnplanningen inzake onderhoud en beheer van het 

patrimonium i.f.v. een continue kwaliteitsbewaking en -verbetering van het patrimonium. 

- Nazicht, opvolging en afhandeling van technische klachten en meldingen.  

- Organisatie van het technisch call-centrum, klachtenregistratie en -opvolging. 

- Administratieve ondersteuning bij het adequaat voorbereiden, uitvoeren, opvolgen en evalueren 

van technische werkopdrachten (uitbestede werken, raamcontracten, …). 

- De dagelijkse planning, uitvoering en opvolging van de nodige administratie inzake het 

patrimoniumbeheer (inclusief het maken van afspraken). 

- Opvolging en controle van uitbestede werken en onderhoudscontracten. 

- Signaleren van (potentiële) problemen in en om de woningen. 

- In kaart brengen van structurele problemen en opmaak onderhoudsplanning. 

- Kleine ‘technische opdrachten’ uitvoeren in de woningen, waar nodig (bv. lamp vervangen, 

thermostaat instellen, …). 



 

 

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! 

 

Je profiel als ‘projectmedewerker bouwtechnisch team’ 

Je beschikt over goede sociale en technische vaardigheden. 

- Je hebt een bouwkundige of -technische achtergrond of opleiding.  

- Relevante werkervaring ‘als werftoezichter’, ervaring hebben in het (praktisch en administratief) 

opvolgen van werven, in het werken met aannemers, het omgaan met kwetsbare groepen en/of 

ervaring in de (sociale) bouwsector zijn pluspunten. 

- Je bent polyvalent ingesteld, je werkt oplossingsgericht, kan je verdiepen in elk probleem en op 

basis van jouw ervaring zoeken naar de juiste oplossing. 

- Je bent klantvriendelijk ingesteld. Je creëert meerwaarde door de samenwerking met aannemers 

en architecten. 

- Je kan zelfstandig werken en samenwerken in team. 

- Je beschikt over een rijbewijs B. 

- Je spreekt vloeiend Nederlands. 

 

Je profiel als ‘technisch-administratief medewerker’:  

Je beschikt over goede sociale en administratieve vaardigheden.  

- Je hebt een technische achtergrond of opleiding én affiniteit met het administratief aspect. 

- Relevante werkervaring ‘als technisch-administratief medewerker’, in het omgaan met kwetsbare 

groepen en/of ervaring in de (sociale) bouwsector of vastgoedsector zijn pluspunten. 

- Je bent polyvalent ingesteld, je werkt nauwkeurig en oplossingsgericht, kan je verdiepen in elk 

probleem en op basis van jouw ervaring en leervermogen zoeken naar de juiste oplossing. 

- Je bent klantvriendelijk ingesteld. Je maakt afspraken met onze huurders die een technisch 

probleem hebben, alsook met aannemers en leveranciers. Je kan correct, goed, geduldig en 

vertrouwelijk omgaan met hun bezorgdheid of klachten. 

- Je kan zelfstandig werken en plannen, en je kan zorgen voor een nauwkeurige administratieve 

verwerking. 

- Je beschikt over een rijbewijs B. 

- Je spreekt vloeiend Nederlands. 

 

Ons aanbod:  

- Je komt terecht in een klein team, bij 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 één van deze functies jou aan? Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief via: 

www.vanpouckeconsulting.be/vacatures  

of per e-mail via  tom@vanpouckeconsulting.be  tegen 7 maart 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. 
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