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SOLLICITATIEOPROEP  

FUNCTIE VAN ADMINISTRATIEF EN SECRETARIEEL MEDEWERKER: 

VERVANGINGSCONTRACT - VOLTIJDS (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. 

In het kader van de uitbreiding van deze activiteiten is Homegrade op zoek naar een administratief en 

secretarieel medewerker/ster (Office Management) ter ondersteuning van de organisatie van 

Homegrade. De functie van directiesecretaresse ondersteunt de Algemeen Directeur en de Financieel, 

Personeels- en Administratief Manager bij al hun administratieve en organisatorische taken, teneinde 

het beheer van hun activiteiten te optimaliseren. 

Opdrachten en taken 

De administratieve en secretarieel medewerker/ster vervult drie rollen: 

1/Als management- en directie assistent€ werkt hij/zij nauw samen met de Algemeen Directeur en de 

Financieel, Personeels- en Administratief Manager door hen bij te staan in het administratief beheer van 

de vereniging, teneinde hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en een goed administratief 

beheer van de vereniging in stand te houden; 

2/Als HR opleidingssecretaris voert hij/zij het opleidingsplan uit dat is opgesteld door de HR-Manager 

en gevalideerd door de Algemeen Directeur, om de gedrags- en professionele kwaliteiten va het 

personeel op te leiden en op peil te houden; 

3/Als logistiek medewerker beheert hij/zij de schoonmaakploegen en het nodige materieel om het 

onderhoud van de kantoren en de gemeenschappelijke ruimte te verzekeren. 

Profiel 

Opleiding en ervaring  

U bent in het bezit van een diploma directiesecretariaat of een gelijkwaardige beroepsopleiding. 

U kunt aantonen dat u ten minste 3 jaar beroepservaring heeft in een aanverwant vakgebied en/of een 

aanverwante structuur 
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Interesse in milieu, energie, renovatie van gebouwen, erfgoed of een ander onderwerp dat in de vzw 

aan bod komt, is een pluspunt. 

U bent onmiddellijk beschikbaar. 

 

Technische vaardigheden 

MS Office-toepassingen en noties Adobe Suite 

Uitstekende organisatorische vaardigheden   

Talen: Frans en Nederlands (noodzakelijk) 

Persoonlijke kwaliteiten: Teamgeest, organisatie, nauwgezetheid, proactief handelen en autonomie  

 

Wij bieden  

Een voltijds vervangingscontract 

Een 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 

Verschillende extralegale voordelen: Maaltijdcheques van 7,00 €/dag, hospitalisatieverzekering, 

forfaitaire werkgeversvergoeding van 12,50 €/maand, extralegaal verlof. 

 

Geïnteresseerd?  

Stuur uw CV en motivatiebrief - met vermelding van de functietitel in de titel van de mail - uiterlijk op 30 

mei 2022 naar het volgende e-mailadres: jobs@homegrade.brussels.  
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