VACATURE

Juridisch adviesverlener Huurdersbond Oost-Vlaanderen V.Z.W.

Uiterste sollicitatiedatum: 25.11.2020, ter attentie van katty.van.belleghem@huurdersbond.be en
an.boel@sint-niklaas.be
Type betrekking: contractueel, voorziene startdatum: 04.01.2021
Arbeidsregeling: voltijds, 38 uur / week - onbepaalde duur

[Citeer hier uw bron.]

Werkplaats: Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Verloning: B1c, p.c. 319.01
Diplomavereisten: Bachelor Sociaal Werk of Rechtspraktijk

Ons aanbod
•
•
•
•

Een gevarieerde, boeiende job met veel leerkansen
Op een aangename werkplek met een fijne werksfeer tussen collega’s
In de directe nabijheid van een ruim professioneel sociaal netwerk
Met een aangename balans tussen zelfstandig werken en teamgericht werken

Functiebeschrijving
Je versterkt het team van de Huurdersbond als adviesverlener.
Jouw taken:
•
•
•
•
•
•
•

Sociaaljuridisch advies geven op maat van elke cliënt
Het nauwgezet bijhouden van cliënt- en dossiergegevens
Intensief opvolgen van cliëntendossiers: brieven opmaken, contacten met ondersteunende
diensten / advocaten, overleg met het team, …
Sporadisch juridische vorming geven over het Huurrecht
Opmerken en signaleren van maatschappelijke tendensen op de huurmarkt
Thema’s rond huren en menswaardig wonen opvolgen op verschillende beleidsniveaus
Meedraaien in de dagelijkse werking van de Huurdersbond:
o telefoonpermanentie
o e-mails opvolgen en andere administratieve taken
o deelnemen aan het teamoverleg
o volgen van werkgroepen en opleidingen

Gewenst profiel
Diplomavereisten: Bachelor Sociaal Werk of Rechtspraktijk
Competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan in teamverband werken
Je werkt zelfstandig en nauwgezet
Je beschikt over een gezonde dosis empathie en geduld
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
Je hebt een goede kennis van MS Office toepassingen
Je bent leergierig en bereid de nodige kennis te verwerven via interne opleidingen en
vormingen
Je bent flexibel: avondwerk schrikt je niet af net zoals het werken op verschillende locaties
Je bent stressbestendig
Je bent in staat om je werk zelfstandig te organiseren en op te volgen zodat vooropgestelde
deadlines gehaald worden
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen.

