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SOLLICITATIEOPROEP 

PROJECTASSISTENT(E) : CBD 6 maanden – 4/5-tijds (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 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. 

Homegrade is op zoek naar een Projectassistent(e). 

 
 

Taken 
 

Opdracht Lift  

Administratieve taken ter ondersteuning van het team dat verantwoordelijk is voor de inventarisatie van 
historische liften:  

- Voorbereiding van de administratieve correspondentie  

- Fotobeheer: basisbewerkingen, codering in de databank, fotoretouchering (basis)  

- Controle van de inhoud van administratieve dossiers  

- Contact via e-mail en eventueel telefonisch  

- Codering van gegevens 

 

 

Opdracht Lijst van aannemers  

- De fiches van de aannemers die zich op de website geregistreerd hebben in een databank 

coderen.  

- Controleren of ze het handvest ondertekend hebben  

- De kwaliteit van de gegevens controleren en hen eventueel contacteren om de informatie te 

vervolledigen   

- De databank van aannemers op lange termijn beheren (input en output)   

- Organiseren van infosessies, online of op kantoor, om de aannemers te informeren en hun vragen 

te beantwoorden (FR/NL)  
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Opdracht Beroepen van het patrimonium  
- Eerste contact met nieuwe ambachtslui (telefoon, e-mail). Het team doet vooraf de selectie van de 

te contacteren ambachtslui  

- De informatie die werd ontvangen van de ambachtslui, verzamelen en classificeren op de server  

- In bepaalde gevallen is het mogelijk bij de afspraak aanwezig te zijn om notities te maken. De 

afspraak blijft onder leiding van het team  

- Opstellen van een basisfiche ‘ambachtsman’ op basis van de genomen notities (3 Word-pagina’s)  

- Nalezen van de Word-fiches en organiseren van de vertaling met de vertaalster   

- Codering op de website  

- Laatste contact met de ambachtsman om deze te informeren dat zijn fiche online is  

 

 

Profiel 
 

Talen: Frans, kennis van het Nederlands is een pluspunt  
 
Persoonlijke kwaliteiten: Nauwgezetheid, organisatie, teamgeest en autonomie, goede sociale 
vaardigheden, vlotte en gestructureerde communicatie. 
 

 

Wij bieden  
 
Een CBD van 6 maanden, 4/5 tijds.  

Een aantrekkelijke bezoldiging volgens de salaristabel van de vereniging die rekening houdt met het 

opleidingsniveau en de valoriseerbare ervaring.  

Werk in een regionale vzw in volle ontwikkeling. 

 

 

Geïnteresseerd? 

Herkent u zich in dit profiel en bent u geïnteresseerd in deze vacature, contacteer ons dan per e-mail 

en voeg uw CV en een motivatiebrief bij (vermeld de functietitel in de titel van de mail) naar het volgende 

e-mailadres: jobs@homegrade.brussels. 
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