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Tweetalig adviseur renovatiepremies 
(Renolutie) (M/V/X) voor Homegrade 
Homegrade is op zoek naar sollicitaties voor een tweetalige 
adviseur renovatiepremies (Renolutie) 
 
 
Achtergrond   
 
Homegrade verstrekt neutrale, onpartijdige, volledige en transversale informatie over 
een reeks huisvestingszaken zodat iedereen, eigenaar of huurder, duurzame 
huisvesting kan vinden in het Brussels Gewest. Het doel is het bevorderen en 
aanmoedigen van de renovatie van woningen, de vermindering van de ecologische 
gevolgen ervan, het behoud en het onderhoud van het erfgoed, de toegang tot 
woningen en het rationele gebruik van energie. 
De vereniging staat de burgers ook bij in hun procedures, zowel op technisch, 
administratief als financieel vlak. 
Naast deze missies van informatie en ondersteuning, zowel reactief als proactief, wil 
de VZW rechtstreeks contact bevorderen om burgers aan te moedigen actie te 
ondernemen om hun huisvesting te verbeteren. 
 
 
Taken  
 
In het afdeling die de aanvragen beheert, met inachtneming van de geldende 
procedures :  
 

• U werkt mee aan de invoering van aanvragen die per formulier of e-mail in het 
CRM worden ontvangen;  

• U draagt actief bij aan het beheer van deze aanvragen (toewijzing aan het juiste 
technische team, invullen van huishoudelijke informatie, enz;)  

• U geeft betrouwbare en duidelijke antwoorden op eenvoudige en steeds 
terugkerende vragen.  

 
In het team "financiële stimulansen": 
 

• U beantwoordt vragen van particulieren door betrouwbare en kwalitatieve 
informatie te verstrekken;  

• U ondersteunt aavragers bij het opstellen van hun dossier ;  
• U helpt huishoudens met een digitale kloof om online stimuleringsmaatregelen 

aan te vragen. 
 
Profiel 
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• U hebt een universiteitsdiploma 
• Je hebt een uitstekend niveau van geschreven en gesproken Frans - Kennis 

van het Nederlands is een pluspunt 
• U bent sociaal bewust, ook in de ondersteuning van kansarmen 
• U bent tweetalig in het Frans en het Nederlands  
• U werkt gemakkelijk 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 
• Uw woordenschat kunnen aanpassen (popularisering) 
• Autonoom 
• Georganiseerd, nauwkeurig en rigoureus 
• Discreet en repect voor de vertrouwelijk 
• Teamspeler 
• Aanpassingsvermogen (gevarieerde taken) 
• In staat om het verzoek te analyseren (+ bruggen te slaan tussen de 

verschillende onderwerpen die door Homegrade worden behandeld) 
• Comfortabel communiceren per telefoon en e-mail 

 
 
Wij bieden  
 

• Een voltijds vast contract (38u/week) 
• Een aantrekkelijke vergoeding volgens de salarisschaal van de vereniging die 

rekening houdt met het studieniveau (of gelijkwaardige ervaring) en waardevolle 
ervaring 

• Voortdurende opleiding in een dynamisch team 
• Werken in een regionale vzw in volle ontwikkeling 
• Diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques van 7 euro per dag, 

hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, 100% openbaar vervoer, 
werkgeverslasten, extralegale verlofdagen). 

 
 
Interesse?  
 
Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar het volgende e-mailadres: 
jobs@homegrade.brussels  
 
Gelieve de functietitel als onderwerp van uw email te vermelden (Adviseur Financiële 
Stimulansen). 
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