
 

 

 

Eigen Haard CV is een sociale huisvestingsmaatschappij die huurwoningen bouwt en verhuurt in 
Groot-Zwevegem, Spiere-Helkijn, Bellegem, Kerkhove en Kaster.  Eigen Haard is erkend door de 
Vlaamse maatschappij Wonen (VMSW). 

Eigen Haard beheert momenteel ± 1400 woongelegenheden.  Er staan heel wat wijzigingen (vorming 
woonmaatschappij, bouwprojecten, renovaties en een fusie) op de planning.   

Voor de versterking van het team gebouwenbeheer zijn we op zoek naar een 
 
Technisch medewerker gebouwenbeheer 

Functie:  
- Je versterkt het technisch team gebouwenbeheer. (uitbreiding patrimonium omvorming naar 

woonmaatschappij 2023) 
- Je bent nauw betrokken bij de verhuisbewegingen van bij de opzeg tot de sleuteloverdracht 
- je voert plaatsbeschrijvingen uit met de tablet en maakt hierbij gebruik van een digitaal 

platform. 
- Je voert huisbezoeken uit bij huurders met vragen omtrent onderhoud en herstellingen en 

volgt kleine herstellingswerken op van A tot Z.  
- Je inventariseert het patrimonium en levert up-to-date gegevens aan voor opmaak en 

aanvraag  wooncertificatie attesten, EPC’s, gebouwkenmerken, AREI attesten..  
- Je staat in voor de maandelijkse controle van gemeenschappelijke voorzieningen van 

gebouwen aan de hand van een checklist. 
- Je wordt administratief ondersteund binnen het team gebouwenbeheer.  

 

Profiel:  
- Je beschikt over een diploma secundair onderwijs en/of HBO5 met minstens initiële ervaring 

in bouwtechniek of technische service Je hebt ervaring in het lezen van bouwplannen. 
- Je bent vlot in administratie en organisatie 
- je kan goed werken met een PC en beschikt over voldoende kennis van excel, word en outlook   
- je bent communicatief vaardig 
- je denkt oplossingsgericht  
- Je werkt graag in teamverband maar je kan ook zelfstandig opereren na een interne opleiding 
- Een basiskennis van de Franse taal is een pluspunt  
- Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Aanbod: 
- Een verantwoordelijke en autonome job  
- De dynamiek van een klein team met ruimte voor eigen initiatieven 
- Een sociale organisatie  
- Een moderne werkomgeving 
- Aandacht voor een gezonde work-life balance. 
- Een solide en stabiele werkgever (vast dagwerk, glijdende werkuren). 
- Een aantrekkelijk loon en talrijke extralegale en sociale voordelen. 



 
 

Interesse? Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv voor 15/09/2022 naar 
projecten@eigenhaardzwevegem.be (t.a.v. Frank) of stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv 
naar Eigen Haard CV t.a.v. Frank, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem.   

Telefoon: 056 76 06 66 

Alle kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 
 


