
ADMINISTRATIEF  MEDEWERKER 
TECHNISCHE DIENST 

www.woonzo.be

JOUW FUNCTIE:  
Je wordt de administratieve spil van onze technische dienst.
•  Je behandelt nauwgezet mails, inkomende en uitgaande post.  •  Aanvragen voor herstelling: 
je informeert de aanvrager, je plant de uitvoering, volgt ze op en indien van toepassing zorg 
je voor de bijhorende afrekening en factuur.  •  Onderhoud en herstellingen voor de woningen 
plan je tijdig in en je bewaakt de afgesproken timing.  •  Je controleert binnenkomende facturen.   
• Je ondersteunt administratief de lopende werven, nieuwbouwprojecten en renovaties.   
•  De technische inventaris van het patrimonium (bestaande en nieuwe gebouwen) help je mee 
digitaliseren en updaten.  •  Je overlegt voor dit alles met je collega’s van de dienst (architect, 
projectleider, werkleider, …).

AANBOD:  
•  Contract: voltijds voor onbepaalde duur.  •  Sociaal: meebouwen aan een sociale organisatie 
in een fijne collegiale sfeer.  •  Functie: boeiend takenpakket met verantwoordelijkheid, ruimte 
voor initiatief en veel uiteenlopende contacten.  •  Salarispakket: aantrekkelijk salaris volgens 
weddeschaal B van de Vlaamse gemeenschap (minimaal B111 en maximaal B213 conform jouw 
relevante ervaring)  met 13de maand, bijkomende pensioenopbouw, hospitalisatieverzekering 
en inkomensgarantie.

JOUW PROFIEL:  
Je bent een administratieve duizendpoot, nauwgezet en doelgericht.
•  Je behaalde een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.  •  Relevante ervaring 
in een administratief ondersteunende functie is een meerwaarde, bijvoorbeeld in een bouwfirma.  
In elk geval heb je sterke interesse voor (bouw)technische zaken.  •  Competenties: adminis-
tratief vlot en accuraat, organiseren en plannen, klantgericht handelen, een positieve en aan-
gename werksfeer bevorderen, …  •  Kenmerken: verantwoordelijk, resultaatgericht, flexibel, 
proactief, zelfstandig, oordeelkundig,  oplossingsgericht, creatief, zorgvuldig, planmatig, bestand 
tegen (tijds)druk, sociaal ingesteld, …  •  In gesprek met interne en externe partners druk je je 
steeds op een professionele manier uit in het Nederlands of het Frans.  •  Je werkt graag met 
de computer en met cijfers.  •  Je werkt planmatig en kan in je werk prioriteiten bepalen en 
bijsturen naargelang de omstandigheden.

WOONZO cvba 
bouwt en verhuurt (meer dan 1.200) sociale 
woningen in Zuid-Oost Limburg: Tongeren, 
Borgloon, Heers, Riemst en Voeren.  
Onze technische dienst zoekt versterking voor 
de administratieve afwerking en opvolging van 
haar activiteiten.

INTERESSE OF VRAGEN?   
Bel naar 011 25 45 91,ook buiten de kantooruren.  
We verwachten je kandidatuur bij Dullers Advies, 
Zolderstraat 17 te 3510 Kermt-Hasselt, 
of via info@dullers-advies.be


