Vacature deeltijds jurist Huurderssyndicaat
Het Huurderssyndicaat geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale
(kandidaat- ) huurders, zowel individueel als collectief. We informeren hen rond de
rechten en plichten en helpen bij het oplossen van hun huurvraag.
Wij verdedigen de belangen van alle huurders op verschillende niveaus, met aandacht voor
de meest kwetsbare huurders, vanuit het grondrecht op wonen..
De Vlaamse gemeenschap erkent en subsidieert het Huurderssyndicaat als huurdersbond
van Limburg. Wij hebben wekelijks zitdagen, verspreid over de gehele provincie. Onze
hoofdzetel is gelegen in Hasselt

kerntaken:
●
●
●
●
●
●
●
●

mee bewaken en vormgeven van juridische uniformiteit en stabiliteit
Intern juridische ondersteuning bieden aan en eerste aanspreekpunt vormen voor de
adviesverleners
Juridische stukken omzetten in duidelijke taal op maat van de doelgroep
Opvolgen van de relevante rechtspraak- rechtsleer - wijzigingen in der regelgeving
permanente bijscholing
Teamoverleg – signalering
Adviesverlening aan huurders inzake woninghuur
Dossierbeheer door middel van correcte registratie, opmaak juridisch onderbouwde
brieven, contact name en overleg met diverse partijen

Competenties:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Empathisch en sociaal vaardig
Probleemoplossend vermogen
Kritisch en analytisch vermogend
Grote verantwoordelijkheidszin
Administratief stipt en correct
Zowel zelfstandig als in team goed kunnen functioneren
Stressbestendig
Planmatig en organisatorisch sterk
Initiatief kunnen en durven nemen
Flexibel - bereid tot avondwerk
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Kennis van :
de regelgeving Woninghuur ( sociaal en privaat)
de verschillende bronnen van het huurrecht
Nederlands – frans – Engels
werken met Office pakket
diploma master in rechten

Aanbod:

Contract van 29.6u , in een 37 uren werkweek, waarvan :
● 18.5u ( 50%) contract voor onbepaalde duur
● 11.1u ( 30%) contract van bepaalde duur per 6 md verlengbaar.
Verloning volgens PC 319.01, B1a
maaltijdcheques
tussenkomst woon-werk verkeer
Glijdende werkuren
Indiensttreding mogelijk vanaf 1/6/19
Plaats van tewerkstelling: Hasselt

Hoe solliciteren:
Motivatiebrief en CV voor 06/05/19 per mail richten aan els@huurderssyndicaat.be
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 16/5/19
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