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Vacature en Functieprofiel: patrimoniumbeheerder 

 

SVK Midden-Limburg huurt in de gemeenten Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven zo 
veel mogelijk betaalbare, goede woningen en verhuurt deze door aan 
maatschappelijk kwetsbare mensen. 
Het begeleidt zijn huurders om hun zelfredzaamheid in functie van het wonen te 
versterken. Het werkt samen met diverse partners aan structurele oplossingen voor 
de hoge woonnood. 

 
 

SVK Midden-Limburg zoekt een patrimoniumbeheerder, voltijds, onbepaalde duur. 
Zit het beheer van vastgoed in jouw bloed? Wil je werken bij een sociale onderneming waar 
de (kwetsbare) mens centraal staat maar waar efficiëntie ook belangrijk is? 
Ben je een daadkrachtige teamwerker, die systematisch en accuraat werkt, initiatieven 
neemt en vooruit denkt. Ben je hands-on, heb je zin voor verantwoordelijkheid en ben je 
hierbij klantgericht, stressbestendig en heb je een breed blikveld om in een integraal 
onderhouds- en beheersproces (mee) te denken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

1. Functie informatie 

 
Functie: patrimoniumbeheerder 
Dienst: patrimoniumbeheer 
De patrimoniumbeheerder rapporteert aan de coördinator, huurbegeleiders en financieel 
medewerker.  

Je maakt deel uit van een team die de missie en de visie van de organisatie naleeft en 
uitdraagt. 
Problemen en vraagstukken worden zowel vanuit het perspectief van de huurder als vanuit 
het standpunt van de eigenaar bekeken en oplossingen worden met een empathische, 
collegiale en besluitvaardige bril uitgewerkt, steeds in functie van de goede werking van de 
organisatie. 
 
 
2. Beschrijving en doel van de functie 
 
Als pandbeheerder ben je verantwoordelijk voor een portefeuille van meerdere woningen 
vanaf prospectie van een nieuwe woning tot het uit beheer gaan ervan, met als doel het 
maximaal verhuurbaar maken van het patrimonium. 
Je werkt samen met de diensten van de organisatie en met externe partijen. Daardoor kom 
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je als pandbeheerder veel in contact met huurders, eigenaars en externe aannemers. 
Als pandbeheerder heb je verschillende rollen voor de woningen waaraan je werkt. 
• Bedenker: je bedenkt een plan van aanpak. 
• Controleur: je houdt in de gaten of de planning gehaald wordt. 
• Communicator: je leidt vergaderingen en geeft presentaties. 

 
• Teamspeler: je staat in voor optimale samenwerking.  
• Expert: je bent deskundig op het vakgebied van het project. 
• Risicomanager: je houdt risico’s (voor de organisatie) in de gaten en bedenkt alternatieve 

oplossingen als dingen verkeerd gaan. 
 
3. Taken van de functie 

 
• Panden inhuren, opvolgen en doorgeven voor verhuur/herverhuur 
• Plan van aanpak uitwerken en opvolgen 
• Budgetmanagement 
• Sturen en bewaken van het proces voor snelle (her)verhuur (duurtijd, efficiëntie en 

kwaliteit) 
• Projectadministratie 
• Contacten onderhouden met de klanten (huurders en eigenaars) 
• Aanspreekpunt voor jouw portefeuille 

 

TECHNISCHE TAKEN 

 Uitvoeren planning technische screening  eigen (huur)patrimonium 
 Opmaken van (technisch) verslag bij screening eigen (huur)patrimonium 
  Kennis regelgeving (Vlaamse Wooncode, svk huurbesluit, …) en premiesysteem 

(…) 
 Opmaken van plaatsbeschrijvingen bij inhuur nieuwe woningen 
 Opmaken van uittredende plaatsbeschrijvingen bij vertrek huurder. 
 Informatie verstrekken over het uitvoeren van een technische klus, zowel  aan 

huurders, klusjesbegeleider, eigenaar, aannemer, … 
 Uitvoeren van kleine technische herstellingen 

 

ONDERSTEUNENDE TAKEN 

 Ondersteunen en begeleiden van huurders bij het uitvoeren van technische taken 
 Technische ondersteuning huurbegeleiders dmv advies, analyse en (laten) 

oplossen van een technische probleem. 
 Eventueel ondersteuning bij het opmaken planning (externe) klusjesdienst in 

overleg met huurbegeleider en verantwoordelijke. 
 

4. Competenties 
 

• Klantgericht 
• Teamspeler 
• Communicatief (zowel schriftelijk als mondeling) 
• Verantwoordelijkheidsgevoel 
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• Zelfstandig 
• Organisatietalent 
• Multi-tasken 
• Motivator 
• Stressbestendig 

 

5. Functievereisten 

 
- Je bent sociaal voelend en sociaal vaardig 
- Je bent in het bezit van een bachelor diploma richting bouwkunde, 

vastgoed of gelijkwaardig door ervaring.  
- Rijbewijs B. 

Je maakt er geen probleem van om je dienstverplaatsingen met de eigen wagen te 
maken. SVK Midden-Limburg voorziet een omniumverzekering voor werkverplaatsingen 
en een onkostenvergoeding van 0,3542 €/km 

- Talenkennis (Frans, Engels) is een pluspunt. 
 

6. Aanbod 
 

Verloning volgens barema van PC 319.01. 
Een boeiende, afwisselende en uitdagende functie waarin je een belangrijke 
maatschappelijke rol vervult.  
Je maakt deel uit van een organisatie in evolutie en verandering. 
Een maximaal flexibel uitgewerkte uurregeling voor een gezonde ‘work-life balance’ (het 
uurrooster wordt in overleg en in functie van de opdracht opgesteld.) 
Aantrekkelijke verloning volgens het PC 319.01 – barema b1c 
Maaltijdcheques (€7) 
Wettelijke vergoeding woon-werk verkeer 
Mogelijkheden tot interne en externe opleiding en vorming 
Een veelzijdige job in een groeiende organisatie met ruimte voor eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid 

 

7. Aanwervingsprocedure 
 

- motivatiebrief en CV ten laatste op zondag 9 augustus tav Sent Auwers, 
info@svkmiddenlimburg.be 

- Na de preselectie, op basis van CV en motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten 
uitgenodigd naar de mondelinge selectie die zal plaatsvinden in de eerste week van 
september. U zal hiervan dan persoonlijk op de hoogte gebracht worden. 

- Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met SVK Midden-Limburg op het 
nummer 011 39 70 30. 

- Indiensttreding: zo snel mogelijk 

mailto:info@svkmiddenlimburg.be

	1. Functie informatie
	2. Beschrijving en doel van de functie
	3. Taken van de functie
	5. Functievereisten

