Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van zijn streven om de
toegang tot het recht op wonen te verwezenlijken, biedt het Woningfonds onder andere
hypothecaire leningen aan gezinnen voor de aankoop en/of renovatie van een woning, en
groene leningen om de energieprestatie te verbeteren.
Het Woningfonds is met zijn jaarlijks volume van ongeveer 1.000 kredieten een belangrijke
speler in het sociale huisvestingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Om zijn verdere ontwikkeling te ondersteunen en zijn interne organisatie te versterken, is het
Woningfonds op zoek naar een

Medewerker – cel Techniek en Financiën - sector
Vastgoedkredieten (m/v/x)
Functie
Je maakt deel uit van de Directie Verrichtingen en bent verbonden aan de cel Techniek en
Financiën van de vastgoedafdeling.
In het kader van de procedure voor de behandeling van kredietaanvragen, analyseer je de
expertiseverslagen van de woningen, stel je de lijst op van werken die nodig zijn om de woning
in overeenstemming te brengen met de veiligheids-, gezondheids- en bewoonbaarheidsvereisten, en adviseer je de klanten in verband met hun renovatieprojecten. In het kader van
grote renovatieprojecten kan je ook worden gevraagd om de werken op te volgen en na te
gaan of het krediet conform zijn bestemming wordt gebruikt.

Profiel

-

Je beschikt over een diploma van Bachelor Bouwkunde of een gelijkaardig diploma;
Je hebt ervaring op het gebied van huisvesting: renovatie, verbetering van de
energieprestatie, stadsplanning, ... ;
Je beschikt over goede relationele vaardigheden en bent klantgericht;
Je bent flexibel, proactief en neemt initiatieven;
Je beschikt over een goede luistervaardigheid en bent autonoom in de uitvoering van
je taken;
Nauwkeurigheid, reactievermogen en teamgeest staan voorop om de kwaliteit van de
dienstverlening aan de klant te garanderen;
Je kunt goed overweg met informaticatools (MS Office);
Je hebt een uitstekende kennis van het Frans, een goede kennis van het Nederlands
is zeker een pluspunt.

Ons aanbod
-

een uitdagende job binnen een dynamisch en gemotiveerd team, in een groeiende
structuur die een belangrijke rol speelt in Brussel;
een voltijds vervangingscontract (35 u/week);
een job op mensenmaat;
tal van extralegale voordelen (flexibele werkuren, maaltijdcheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering ...).

Stuur je kandidatuur met motivatiebrief en cv naar de dienst Human Resources via volgende
link:

Apply Here!

