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VACATURE 

TWEETALIG (NL-FR) MEDEWERKER ADMINISTRATIE EN HUMAN RESOURCES 
(M/V/X) 

 

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 ecologisch impact, de bewaring en 
het onderhoud van het erfgoed, de toegang tot de huisvesting en het rationeel energiegebruik te 
bevorderen en aan te moedigen. 

In het kader van een uitbreiding van haar activiteiten, is Homegrade op zoek naar een administratief 
medewerker (Human Resources en secretariaat) met een hoge beroepsnauwkeurigheid ter 
ondersteuning van de diverse administratieve taken in verband met het beheer van meer dan vijftig 
werknemers. Het gezochte profiel zal samen met onze HR medewerker of met onze secretaresse 
werken. 

Omschrijving van de functie 

In samenwerking met onze HR medewerker bent u verantwoordelijk voor het administratief beheer van 
het personeel : beheer van contracten, contact met ons sociaal secretariaat, dagelijks beheer van de 
prestaties, opvolging van sociale voordelen, beheer van bijzondere verzoeken (verkorting van de 
arbeidstijd, tijdskrediet, ouderschapsverlof…) 

In samenwerking met onze secretaresse-boekhoudster bent u verantwoordelijk voor het administratief 
beheer van de facturen, onkostennota’s en aankopen, om het nodige materiaal voor te bereiden voor 
ons extern boekhoudkantoor. 

• U beschikt tenminste over een bachelor diploma of kenmerkend ervaring in HR beheer (soft 
skills) en in het administratief beheer van documenten in verband met uitgaven. 

• U kunt tenminste 3 jaar ervaring opdoen in een soortgelijke functie. 
• Een goed niveau Frans is vereist. 
• U werkt vlot met MS Office (Word, Excel en PowerPoint). 
• U bent snel beschikbaar. 

Persoonlike kwaliteiten 

• Relationeel gemak 
• Teamgeest 
• Nauwkeurigheid en nauwgezetheid 
• Discretie en respect voor vertrouwelijkheid 
• Autonomie 
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• Oplossingsgericht 
• Aanpassingsvermogen en flexibiliteit 

Wat wij bieden 
Een contract van onbepaalde duur voor 0,8 VTE/week (30u24). 

We zijn een vzw « op mensenmaat », in volle ontwikkeling, in een activiteitensector met een reële impact 
op het milieu, met respect voor het evenwicht tussen het werk en privéleven van zijn medewerkers. 

Aangename omgeving, dicht bij de hoofdwegen en het openbaar vervoer, in Brussel (Metrostation 
Madou op 50 meter) 

Wij hechten evenvel belang aan technische als aan menselijke vaardigheden. 

Wij bieden u een aantrekkelijk pakket in overeenstemmig met uw huidige vaardigheden en ervaring, 
maaltijdcheques, 100 % terugbetaling van vervoerkosten, kantoorkosten van 12,50 €/maand 
(belastingvrij), hospitalisatieverzekering en extra-legaal verlofdagen. 

Wij bieden u de kans om uw vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische, innovatieve en 
collaboratieve bedrijfscultuur. 

Interesse ?  
Als dit u aanspreekt en u geinteresseerd bent in deze functie, stuur ons dan een email met uw cv en 
begeleidende brief (vermeld de functieomschrijving als onderwerp van de email) naar volgend 
emailadres : jobs@homegrade.brussels 

Uw sollicitatie moet uiterlijk op 29 oktober 2022 in ons bezit zijn. 
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