
 
 
De Zonnige Woonst verhuurt als sociale huisvestingsmaatschappij, erkend door de VMSW, momenteel 1.400 
woningen.  Wij investeren voluit in de ontwikkeling van nieuwbouw- en renovatieprojecten.  Om ons dynamisch 
team te versterken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
 
 

technisch-administratieve medewerker (m/v) 
voor onmiddellijke indiensttreding 
 
functieomschrijving  
o.m.  
- frontoffice aanname herstelaanvragen;  
- aansturing, opvolging en controle van de onderhoud- en herstelwerkzaamheden binnen ons patrimonium 

door externe aannemers; 
- opvolging van het onderhoudscontract technische installaties (cv-ketels en waterverwarmers); 
- opmaken van plaatsbeschrijvingen; 
- samenwerking met collega’s van de technische en sociale dienst in functie van verhuring; 
- algemene administratieve taken. 
 
gezocht profiel  
- u bezit een bachelor diploma bij voorkeur uit een richting zoals  bouwkunde, elektromechanica, assistent 

architect of interieurvormgeving of beschikt over aantoonbare relevante werkervaring; 
- u beschikt over een ruime algemene technische kennis (bouw, CV, elektriciteit,…); 
- administratieve know-how en ervaring is een pluspunt maar geen must; 
- u denkt inhoudelijk, gestructureerd mee vanuit uw professionele betrokkenheid;  
- u bent communicatief en sterk in de beheersing van (belangen)conflicten bij de omgang met huurders en 

kopers ; 
- u kan functioneren in teamverband;  
- u bezit een vlotte kennis van Microsoft Office; 
- u bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 
aanbod  
- boeiende job met veel afwisseling, contacten en verantwoordelijkheid; 
- voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur; 
- gunstige bezoldiging (B112 - cfr. salarisschalen Vlaamse Overheid);  
- extra legale voordelen;  
- gevarieerde job in een boeiende werkomgeving. 
 
Indien u zich herkent in het hierboven beschreven profiel betekent u uw sollicitatiebrief, vergezeld van een 
uitgebreid Curriculum Vitae met referenties, een uittreksel uit het strafregister en geboorteakte, afschriften 
van de behaalde diploma’s en een recente foto aan De Zonnige Woonst t.a.v. dhr. Guy Van Gucht, Rozenhoed 
1 te 9220 Hamme.   
 
Verdere info : Guy Van Gucht, directeur, 052/470.471, guy.van.gucht@dezonnigewoonst.be 
 
 
Namens de raad van bestuur 
 
G. Van Gucht       P. Van de Casteele 
directeur       voorzitter 
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