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Het sociaal verhuurkantoor ONDERDAK vzw, gevestigd te Heist-op-den-Berg, huurt woningen op de 
private huurmarkt in de regio Berlaar, Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Putte en Sint-Katelijne-
Waver, om ze vervolgens door te verhuren aan maatschappelijk kwetsbare huurders.  De huurprijs ligt 
lager dan op de private huurmarkt, maar de eigenaar krijgt er heel wat voordelen voor in ruil. 
Deze succesformule heeft al vele eigenaars overtuigd, maar momenteel kennen de SVK’s nog lange 
wachtlijsten, omdat de nood aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen hoger blijft dan het aanbod 
Om hieraan tegemoet te komen, zijn wij op zoek naar een:  

 

 

 
WONINGPROSPECTOR DEELTIJDS (19) MET OPTIE VAST 

 
 
 

Functieomschrijving 

 
Contacten met eigenaars 
 

• contacten leggen en onderhouden met eigenaars 

• met eigenaars onderhandelen rond inhuurvoorwaarden en de gemaakte afspraken opvolgen 

• verbeteringswerken met de eigenaar bespreken en hierbij ondersteuning bieden 

• het SVK voorstellen aan (potentiële) eigenaars tijdens infoavonden 

• eigenaars ondersteunen in de aanvraag van premies 

 

Administratie en praktische taken 

• organisatie van infoavonden voor (potentiële) eigenaars met externe partners 

• actief promo voeren om het SVK-patrimonium uit te breiden  

• actief op zoek gaan naar nieuwe in te huren panden 

• meewerken aan en uitvoeren van opmaak doelstellingen, prospectie en promotie 

• opmaak van prospectieverslagen 

• woningen screenen (kwaliteit, typologie, locatie, geschiktheid voor de doelgroep,…) 

• verzamelen en controle van attesten (EPC, keuringsattest elektriciteit, onderhoud CV, …) 

• overdracht nutsvoorzieningen in orde brengen 

• opmaak plaatsbeschrijvingen  

• opmaak huishoudelijke reglementen voor appartementsgebouwen 

• opmaak van takenbladen voor klusjesman 

• de kost van onderhouds- of herstellingswerken van het vastgoedpatrimonium inschatten 

offerte-aanvragen voorbereiden 

• website van SVK en sociale media (facebook, linkedIn) in orde brengen en onderhouden 

• opmaak persartikels en publicatie in lokale bladen 

• aanvraag premies voor eigenaars in orde brengen 

• opmaak brochures voor eigenaars  
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Samenwerking met derden 
 

• kontakten met verzekeringsmaatschappijen  

• kontakten met extern bureau voor opmaak van plaatsbeschrijvingen 

• kontakten met maatschappijen voor nutsvoorzieningen 

• kontakten met lokale besturen (bouwdienst, Igemo, IOK, …) 

 
 

Communicatie in de organisatie 

 

• taken worden uitgevoerd i.s.m. de coördinator 

• krijgt informatie van de coördinator 

• teamwerking met coördinator, patriminiumbeheerder, huurderbegeleidsters, administratieve 

medewerkers, klusjesman, boekhouder 

• externe vertegenwoordiging van het SVK mogelijk 

 
 

Profiel en functievereisten 

 

• Je bent vertrouwd met de hedendaagse digitale tools (computer, tablet, smartphone, …) 

• Je werkt nauwkeurig, ordelijk en discreet 

• Je hebt technisch inzicht en materialenkennis (eventueel op te bouwen) 

• Je bent administratief en organisatorisch sterk 

• Je beschikt over commerciële vaardigheden 

• Je hebt zin om bij te leren en wil je waar nodig verder bijscholen 

• Je bent een teamspeler maar je kan ook zelfstandig werken 

• Je werkt oplossingsgericht 

• Je hebt empathie met de doelgroep van het sociaal verhuurkantoor 

• Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor 

• Kennis van het woninghuurdecreet en de Vlaamse Wooncode is een pluspunt 

 

Om ons SVK-team te versterken… 

• Je bent integer – op een professionele, correcte en oprechte manier handelen. 

• Je ben solidair met de organisatie – opkomen voor en verdedigen van de organisatiebelangen. 

• Je bent klantgericht – onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, 

rekening houdend met het organisatiebelang. 

• Je bent flexibel – het gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 

bevindt en personen waarmee men geconfronteerd wordt met het oog op het bereiken van een 

bepaald doel. 

• Je werkt samen – actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen direct 

persoonlijk belang dient. 

• Je hebt verantwoordelijkheidszin – zich op een plichtsbewuste manier engageren om de eigen 

resultaten en die van de groep te realiseren en gemaakte afspraken na te komen. 
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Arbeidsvoorwaarden 

 

• Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring 

• Deeltijds (19u) bediendecontract bepaalde duur (tot 1 oktober 2023) met optie vast 

• Glijdend uurrooster en een gunstige verlofregeling 

• Verloning volgens Paritair Comité 319.01 barema A1 

• Maaltijdcheques 

• Een volwaardige plaats in een gemotiveerd team 

• Diverse interne opleidingsmogelijkheden 

• Beschikken over rijbewijs B en een eigen wagen (km-vergoeding voorzien) 

 

 

Sollicitatieprocedure 

 
Stuur een cv met motivatiebrief naar het emailadres: kim.heylen@svkonderdak.be 

Solliciteren kan tot 4 november 2022. 

 

Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij: 

Kim Heylen 

Email: kim.heylen@svkonderdak.be 

Tel. 015/46 11 03  

 

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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