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

Verantwoordelijke – Sector vastgoedkredieten (m/v)
Functie
Je maakt deel uit van de Directie Verrichtingen en bent verantwoordelijk voor de sector
Vastgoedkredieten.
Je belangrijkste taak bestaat in het dagelijks leiding geven aan zo’n 40 mensen. Je draagt bij
aan de ontwikkeling van de sector en hebt daarbij altijd oog voor de kwaliteit van de
dienstverlening aan de klanten.
Je strategische visie houdt in dat je kan anticiperen op trends in de sociaaleconomische context
en het regionaal beleid inzake huisvesting.
Je zet je in voor een grotere bekendheid van het Fonds door het Fonds officieel te
vertegenwoordigen en door het opzetten van lokale partnerschappen.
De functie houdt een hoge mate van verantwoordelijkheid in voor de toekomstige ontwikkeling
van de hypotheekactiviteit in overeenstemming met de waarden die het Fonds verdedigt.
Je zorgt ervoor dat de vooropgestelde doelen worden bereikt in lijn met de regelgeving, met
name door de procedures te optimaliseren.
Je omkadert je leidinggevend personeel en zorgt voor motivatie en betrokkenheid binnen je
teams.
Je ondersteunt je medewerkers bij de ontplooiing van hun vaardigheden en bij het beheer van
complexe dossiers.
Je volgt de productiviteitsindicatoren en je zorgt voor de invulling en opvolging van de
prestatie-indicatoren (KPI's).

Profiel
-

Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (bachelor of master);
Je hebt ervaring met immobiliën en hebt uitstekende leidinggevende capaciteiten;
Je beschikt over goede relationele vaardigheden en bent klantgericht;
Je bent proactief en neemt initiatieven;
Je beschikt over een goede luistervaardigheid en bent autonoom in de uitvoering van
je taken;
Je kunt je teams goed leiden en motiveren en weet hoe je hun vaardigheden optimaal
tot ontwikkeling kunt laten komen;
Nauwkeurigheid, reactievermogen en teamgeest staan voorop om de kwaliteit van de
dienstverlening aan de klant te garanderen;
Je hebt een uitstekende kennis van het Frans, een goede kennis van het Nederlands is
zeker een pluspunt.

Ons aanbod
-

Een stimulerende job binnen een dynamisch en gemotiveerd team, in een groeiende
structuur die een belangrijke rol speelt in Brussel;
een voltijdse functie met een contract voor onbepaalde duur (35u/week);
een job op mensenmaat;
opleidingen;
tal van extralegale voordelen (flexibele werkuren, maaltijdcheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, extralegale kinderbijslag ...).

Spreekt deze functie je aan?

Stuur dan je kandidatuur met motivatiebrief en cv naar de dienst Human Resources vóór
7/02/2020 met behulp van volgend online formulier:

Apply here!

