
 

 

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 ± 1300 woongelegenheden.  Er staan heel wat wijzigingen (vorming 

woonmaatschappij), bouwprojecten, renovaties en een fusie op de planning.   

Het adviseren en begeleidingen van de huurders is een belangrijk onderdeel van onze werking.  Om onze dienst 

Huurders (sociale dienst) te versterken, zoeken wij een (M/V/X): 

 

Medewerker dienst huurders (sociale dienst) 

Teamplayer, sociaal ingesteld, administratieve affiniteit en communicatief 

 

Functie: u bent verantwoordelijk voor de opvolging van de huurdersadministratie.  U ontvangt en 

begeleidt huurders en volgt hen op vanaf ondertekening huurcontract tot opzeg. U legt huisbezoeken 

af bij huurders.  Vanuit klantgericht perspectief pleegt u overleg met huurders en adviseert hen bij 

sociale problemen. In dit verband organiseert u ook het overleg met andere diensten en 

intervenanten. U betrekt huurders door middel van huurdersparticipatie (het organiseren van 

bewonersvergaderingen, infosessies, …). U hebt daarbij ook oog voor de efficiëntie en effectiviteit 

van de middelen. 

Daarnaast hebt u voeling met cijfers in functie van berekening huishuur. Registreren betalingen en 

opvolging betalingen schrikken je niet af. 

 

Profiel: u genoot een bacheloropleiding in het maatschappelijk werk of -advisering.  Ervaring en 

kennis van de sociale huurwetgeving is een pluspunt.  U hebt affiniteit met de doelgroep en beschikt 

over sociale en communicatieve contactvaardigheden  (een woordje Frans en Engels is een 

meerwaarde). U beschikt over een auto-rijbewijs B. 

 

Aanbod: een loon met extralegale voordelen, conform de barema’s van de Vlaamse Gemeenschap.  

Een voltijds contract van onbepaalde duur. We bieden een autonome functie met ondersteuning, 

waardering en ruime initiatieperiode. 

 

Interesse: mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv voor 25/05/2022 naar 

info@eigenhaardzwevegem.be (t.a.v. Sofie Vanassche) of stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met 

cv naar Eigen Haard CV t.a.v. Sofie Vanassche, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem.   

Telefoon: 056 76 06 66 

Alle kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
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