
 

Functiebeschrijving 

 
Eigen Haard, gevestigd te Zwevegem, is een belangrijke sociale huisvestingsmaatschappij in de regio. 
Eigen Haard is erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en beheert 1320 
woongelegenheden verspreid over 5 gemeenten. Eigen Haard bouwt, renoveert en verkoopt sociale 
woningen. Een team van een 12-tal medewerkers werkt er nauw samen om de sociale missie van 
Eigen Haard dagdagelijks vorm te geven. Om onze projecten en groei duurzaam uit te bouwen zijn 
we op zoek naar een nieuwe en gedreven collega (m/v). 
 
Wij zoeken: 

Administratief Medewerker Verhuur 
 
Deze administratief medewerker verhuur vervult een rol binnen: 

- Front office: fungeert als eerste aanspreekpunt binnen de maatschappij voor allerhande 
vragen, opmerkingen en/of klachten omtrent verhuur. Dit impliceert zowel telefonische 
permanenties als zitdagen op afspraak. 

- Backoffice: staat in voor de administratieve verwerking en opvolging van dossiers of verwijst 
die correct door (indien van toepassing) naar collega’s van de technische, financiële of 
sociale dienst. 

 
Als administratief medewerker verhuur zorgt men er voor dat de verschillende 
verantwoordelijkheden en taken optimaal worden georganiseerd en uitgevoerd. Hiertoe informeert, 
beantwoordt hij/zij vragen, opmerkingen en/of klachten van (kandidaat)huurders die zich aanmelden 
zodat deze klantvriendelijk en laagdrempelig worden ontvangen ongeacht hun woonplaats, geslacht, 
nationaliteit, etnische afkomst, hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. In praktijk 
betekent dit dat de medewerker verhuur de beschreven verantwoordelijkheden van de onder punt 
“Verantwoordelijkheden en taken” uitvoert. 
 

Verantwoordelijkheden en taken: 
 

- Verhuring 

• Aanmaken en opvolgen van papieren en digitaal dossier 

• Collectieve toewijzingen 

• Opmaak en registratie van huurovereenkomsten woningen en garages 

• Berekenen en corrigeren van onroerende voorheffing 
 

- Huurgelden/huurwaarborgen/huurlasten 

• Dagelijkse verwerking van de binnenkomende huurgelden 

• Berekenen, inbrengen en verwerken van de wijzigingen in de huishuur/huurlasten 
o Maandelijkse nieuwe verhuringen 
o Maandelijkse herzieningen van de huishuur 
o Creëren en inbrengen van nieuwe realisaties 

• Afsluiten en rapportering maandelijkse huurinkomsten/huurlasten/waarborgen 

• Jaarlijkse herziening van de huishuur/huurlasten 

• Kasverrichtingen uitvoeren  
 



- Huurachterstallen  

• Beheer en opvolging achterstallige huishuur 

• Opmaak, verwerking rappelbrieven 

• Opstellen en opvolgen afbetalingsplannen 

• Detecteren en opvolgen van sociale en/of domiciliefraude 
 

- Administratie 

• Opvolgen eigendommen via E-loket 

• Analyse van de behaalde data en rapportering ervan 

• Up to date houden van leegstandlijsten 

• De ter beschikking gestelde informaticatool Sociopack beheersen (of  ertoe bereid 
zijn) en gebruiken 

• Maandelijkse invullen Statbel 
 
 

Persoonscompetenties 
 

- Betrouwbaar 
Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 
correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische vormen. 
Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen. 

• Gaat op respectvolle wijze om met anderen (collega’s, (kandidaat)huurders,…) 

• Geeft volledige en juiste informatie door 

• Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie 

• Respecteert de verschillende verantwoordelijkheden en de hiërarchische 
verhoudingen 

 
- Integriteit 
Hanteren van een serene houding in overeenstemming met de eisen van de functie en handhaaft 
de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in functiegebonden activiteiten. 

• Gedraagt zich in verschillende omstandigheden sereen en correct tov derden 

• Maakt een verzorgde indruk, heeft aandacht voor eigen voorkomen 

• Past taalgebruik aan de situatie aan en is luistervaardig 

• Kan conflicten en daarmee samenhangende problemen succesvol aanpakken, weet 
conflicten te voorzien en te vermijden 
 

- Stressbestendigheid 
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenkanting 

• Blijft georganiseerd werken ook wanneer verschillende mensen tegelijk beroep op je 
doen 

• Houdt eigen emoties in de hand 

• Gaat goed om met verandering en onverwachte situaties 
 

- Flexibiliteit 
Gemakkelijk aan kunnen passen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, taken en 
verantwoordelijkheden 

• Heeft het beoogde eindresultaat altijd in het vizier 

• Durft van aanpak te wijzigen indien dit nodig is om het doel te bereiken 

• Staat open voor nieuwe ideeën, werkwijzen en veranderingen 

• Kan zelfstandig en in team werken 



Functiecompetenties 
 

- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
Zich mondeling en schriftelijk foutloos kunnen uitdrukken, zowel in het Nederlands als in het 
Frans  

• Hanteert een schrijf- en spreekstijl (Nederlands en Frans) die past bij de 
boodschap en de doelgroep 

• Hanteert een correcte spelling en grammatica 

• Handhaaft de huisstijl en de afspraken hierover in zijn/haar communicatie 
 

- Nauwkeurig 
Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. 

• Voert repetitieve administratieve taken foutloos uit 

• Stelt hoge kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan zijn/haar eigen werk 

• Controleert het eigen werk 

• Merkt fouten en onnauwkeurigheden op, met het oog op het aanbrengen 
van correcties 

• Is vertrouwd met de vigerende wetgeving (of is bereid deze aan te leren) 
 

- Plannen 
Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen 
met focus op effectiviteit en efficiëntie: 

• Pakt eerst de belangrijkste of dringendste opdrachten aan 

• Houdt rekening met algemeen belang van de organisatie bij eigen planning 

• Maakt gebruik van de geboden kansen, begint liever uit zichzelf dan passief 
af te wachten 

 
- Klantgerichtheid 

Kwaliteitsvolle dienstverlening aan interne en externe klanten leveren. Oog hebben voor de 
noden die (kandidaat)huurders hebben en daar adequaat sociale oplossingen voor zoeken. 

• Werkt empathisch 

• Hanteert een persoonlijke benadering zonder professionalisme te verliezen 

• Heeft een nuchtere geest, is realistisch 
 
 

Aanwervingsvoorwaarden: 
 

- Houder zijn van bachelor diploma, bij voorkeur sociale richting. 
- Ervaring is een pluspunt 
- Vaktechnische kennis of noties: wetgeving(o.a. huurwetgeving, kaderbesluit sociale huur, 

Vlaamse wooncode, …) 
- Slagen voor de selectieprocedure 
- Talen: mondeling en schriftelijk correct Nederlands en Frans 
- Pc-vaardigheden, grondige kennis van het Office-pakket 
- Interesse en/of ervaring voor de doelgroep en kennis van de huisvestingsproblematiek is een 

must 
 
 


