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Tweetalige beheerder administratieve dossiers 

en begeleiding (M/V/X) voor Homegrade 

Homegrade lanceert een sollicitatieoproep voor de functie van 

beheerder van administratieve dossiers en begeleiding van klanten 

voor de dienst van renovatie adviseurs  

Context   

Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie 
over een reeks onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen, 
ongeacht of hij eigenaar of huurder is, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. 
Het doel is de renovatie van woningen, de vermindering van hun ecologische impact, 
de bewaring en het onderhoud van het erfgoed, de toegang tot de huisvesting en het 
rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen. 

De vereniging begeleidt ook burgers bij hun stappen, en dit zowel op technisch, 
administratief als financieel vlak. 

Naast deze informatie- en begeleidingsopdrachten, zowel reactief als proactief, wil de 
VZW rechtstreeks contact aanmoedigen om de burgers aan te zetten tot actie om hun 
huisvesting te verbeteren. 

Taken  

U staat in voor de administratieve afhandeling van de vragen die door de gezinnen tot 
de eerstelijnsadviseurs zijn gericht, om volgens de vastgestelde procedures 
antwoorden te formuleren op de behoeften van burgers in de aangelegenheden die 
door de VZW worden behandeld. 

U staat in contact met Brusselse gezinnen via verschillende media (telefoon, e-mail en 
afspraken) om hen te informeren, hen te helpen bij het invullen van hun aanvraag voor 
een premie- of groene lening, de inhoud en de documenten van de aanvragen te 
controleren... 

U verstrekt betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie die is aangepast aan de 
gesprekspartners en leidt andere (technische) verzoeken door naar de juiste adviseurs 
of naar externe diensten. 

Profiel 

• U hebt een bachelordiploma of u hebt een gelijkwaardige beroepservaring  
• U geeft blijk van een echt maatschappelijk bewustzijn, ook bij de ondersteuning van 

personen in armoede  
• U beschikt over ten minste 3 jaar beroepservaring in een relevant vakgebied, bij 

voorkeur op het gebied van administratieve ondersteuning  
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• U bent tweetalig (Nederlands-Frans)  
• U werkt vlot met MS Office (Word, Excel en Power Point) 
• Kennis van administratieve aangelegenheden in verband met milieu of stedenbouw 

is een pluspunt  

Persoonlijke kwaliteiten 

• Gebruikersgericht: empathisch en geduldig  
• Vermogen om de woordenschat aan te passen (popularisering) 
• Autonomie 
• Organisatie, nauwgezetheid en striktheid 
• Discretie en naleving van de vertrouwelijkheid 
• Teamgeest 
• Aanpassingsvermogen (gevarieerde taken) 
• Vermogen tot analyse van de vraag (+ bruggen slaan tussen de verschillende 

onderwerpen die door Homegrade worden behandeld) 
• Vlotte communicatie per telefoon en per e-mail  

Wij bieden  

• Een voltijds COD (38u/week) 
• Een aantrekkelijke bezoldiging volgens de salaristabel van de vereniging die 

rekening houdt met het opleidingsniveau (of gelijkwaardige ervaring) en de 
valoriseerbare ervaring  

• Voortdurende opleiding in een dynamisch team 
• Werk in een regionale VZW in volle ontwikkeling 
• Verschillende extra-legale voordelen (maaltijdcheques van 7€/dag, 

hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, 100% tussenkomst in het openbaar 
vervoer, werkgeverskosten, extra-legaal verlof) 

Geïnteresseerd?  

Stuur uw CV en motivatiebrief naar volgende-mailadres: jobs@homegrade.brussels 

Gelieve de titel van de functie (dossierbeheerder) als onderwerp van de mail te 
vermelden. 
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