
MEDEWERKER ADMINISTRATIE & HUURBEHEER 

          

Algemene 

informatie: 

Functietitel: Medewerker Administratie & 

Huurbeheer 

    

  Naam functiehouder: 
 

    

  Rapporteert aan: De Directeur      

  Naam directe overste: Lien Hillewaere     

          

Omgevingsschets: 

Doel van de functie: 

Je ondersteunt de directeur bij de dagelijkse werking van de administratieve dienst.  
Je verzorgt de administratieve ondersteuning van de verhuur bij de toewijzing van woningen aan huurders en 
volgt huurgelden op.  
Je staat de directeur bij aangaande de vastlegging en behandeling van technische en niet-technische klachten 
bij verhuur.  
Je staat de directeur administratief ondersteunend bij voor de organisatie en controle van financiële 
verrichtingen en staat in voor de boekhoudkundige verwerking van alle financiële verrichtingen.  
 
Belangrijkste Verantwoordelijkheidsgebieden: 
 

 Voert de administratieve ondersteunende werkzaamheden uit  
 Voert de activiteiten uit van een secretariaat 
 Helpt bij financiële vragen 
 Verzorgt het inboeken en opvolgen van facturen en zorgt voor het financieel beheer van huurgelden. 
 Ondersteunt de directeur in het uitvoeren van financiële controletaken. 
 Voert boekhoudkundige taken uit en draagt bij aan de vereiste financiële rapporteringen. 
 Vervult administratieve taken die tijdens een projectrealisatie dienen worden uitgevoerd 
 Draagt bij tot het optimaal gegevensbeheer en ondersteunt hierin de directeur 
 Draagt zorg voor de verwerking van kandidaat huurders 
 Verzorgt de administratieve afhandeling en opvolging van de dossiers, huurcontracten, en inning van 

huurgelden en waarborgen, registratie van contracten, … 
 Zorgt voor de correcte volstorting van huurwaarborgen op een geblokkeerde rekening bij de bank 

(gaat langs bij de bank met de huurder voor het openen van een huurwaarborgrekening) en zorgt voor 
de vrijgave ervan op het einde van de huur. 

 Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen bij intredende en uittredende huurders 
en de administratie er rond 

 Is verantwoordelijk voor het volledige dossierverloop eigen aan de vertrekkende of intrekkende 
huurders: afrekenen huurschade, afrekenen huurwaarborg, doorgeven tellers, organisatie van 
eventuele herstellingswerken, … 

 Organiseert de planning van de huiscontroles, voert deze uit en volgt de werkpunten verder op 
 Werkt ondersteunend aan de directeur betreffende de vastlegging en de oplossing van technische en 

niet-technische klachten van huurders. Na vastlegging wordt de behandeling van de technische 
klachten overgemaakt aan de bevoegde aannemer. De afhandeling en facturatie hiervan wordt 
opgevolgd. Indien nodig wordt ook contact opgenomen met de verzekeringen en wordt het 
schadedossier opgevolgd. 

 Zorgt voor de correcte verwerking van de afrekening van de huurlasten. 
 Vraagt de nodige EPC-attesten en Conformiteitsattesten aan voor de woningen in beheer. Zorgt voor 

een up tot date Post Interventiedossier per woning.  
 Onderhoudt relaties met het OCMW, het CAW, en andere welzijnsorganisaties  
 

 
 
 
 
 

 



Competenties:                    

  

Klantgerichtheid:                     Bouwt een correcte relatie op met zowel interne  als externe klanten en is bereid 
extra inspanningen te leveren, afhangende van de verhoudingen met de klant, 
behandelt alle klachten van klanten serieus en vol toewijding. 

Betrouwbaarheid:                  Geeft steeds correcte informatie door en komt gemaakte afspraken steeds 
na.  Verwittigt op tijd in geval van gewijzigde situaties en gaat op een betrouwbare 
manier met gelden en middelen om. 

Flexibiliteit:                              Schakelt soepel en efficiënt over van taken en manieren van werken, plaats en 
tijd indien dit vereist is.  Is bereid om taken uit te voeren die niet tot het eigen 
takenpakket behoren. 

Accuratesse:                         Werkt zorgvuldig, controleert steeds eigen werk en zorgt dat fouten een 
uitzondering zijn.  Streeft perfectie na. 

Inzet:                                       Voltooit doorgaans werkzaamheden binnen de afgesproken tijdslimiet, ook als 
daar extra inspanningen moeten voor geleverd worden.  Helpt anderen wanneer dit 
noodzakelijk is 

 

Profiel:                    

 Je beschikt minstens over een graduaatsdiploma (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur). 
 Je hebt een grote interesse in vastgoed en ervaring met syndicschap, rentmeesterschap of enige 

technische bagage is een pluspunt. 
 Je spreekt vloeiend Nederlands. 
 Basiskennis Frans is een pluspunt, maar geen vereiste. 
 Je staat communicatief sterk en wilt steeds klantgericht werken. 
 Je weet van aanpakken en kan zelfstandig werken. 
 Je beschikt over een kennis van Word en Excel. Je bent vlot met ICT tools, je kan je de onderliggende 

logica van tools snel eigen maken. 
 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Aanbod:                    

 Een voltijds contract van onbepaalde duur (startdatum in onderling overleg). 
 Tot 10 jaar relevante privé anciënniteit wordt meegenomen. Anciënniteit binnen de overheidssector 

wordt volwaardig meegenomen.  
 Een stabiele werkgever, met oog voor een evenwichtige work-life balance. 
 Een degelijk personeelsstatuut, met extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques (6€) en tussenkomst in verplaatsingskosten. 
 32 vakantiedagen 
 Een stimulerende en dynamische werkomgeving waarin u de kans hebt om uw stempel mee te 

drukken 

 
 
 

 


