
Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via martine.daemen@jobs.hudson.com  
met vermelding van referentie BE772642. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Afdelingshoofd Patrimonium
Peoplemanager met (bouw)technische affiniteit

Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor een optimale werking 
van de afdeling patrimonium • Je staat in voor het aansturen en 
coachen van een 8-tal medewerkers, die onder meer 
verantwoordelijk zijn voor het uitwerken en opvolgen van 
bouwprojecten, de technische dienst en het onderhoud van het 
patrimonium en het leveren van expertise inzake duurzaamheid 
en technieken • Je geeft input voor het uitwerken van een visie 
inzake renovatie, nieuwbouwprojecten, … en bent verant- 
woordelijk voor de verdere concretisering ervan • Je bent 
eindverantwoordelijk voor  de onderhoudsplanning en volgt in dit 
kader ook de nodige budgetten op • Je draagt vanuit jouw dienst 
bij aan de visie van de organisatie en de lopende projecten  
• Als gezicht van de organisatie zorg je, samen met jouw 
medewerkers, voor een zeer klantgerichte service en opvolging 
• Je onderhoudt nauwe contacten met diverse partijen binnen 
het werkveld, waaronder de diverse gemeenten van het 
werkingsgebied, overheidsinstanties, bouwfirma’s, studie- 
bureaus, …  

Je profiel: • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of 
hiermee gelijkgesteld) in een bouw gerelateerde of technische 
richting • Je beschikt over een aantoonbare leidinggevende 
ervaring • Je hanteert een pragmatische aanpak en toont initiatief 
• Je bent een sterke communicator en netwerker • Je stelt je 
flexibel, initiatiefrijk, respectvol en samenwerkingsgericht op.

Aanbod: • Een uitdagende en veelzijdige functie in een 
organisatie die uitblinkt in haar sector • De mogelijkheid om in 
een organisatie te werken met een duidelijke maatschappelijke 
relevantie • De kans om de afdeling patrimonium verder vorm  
te geven • Een voltijds contract van onbepaalde duur, met een 
marktconform salaris en flexibele werktijden.

Zonnige Kempen werd opgericht in 
1963 en is actief in het bouwen, 
verbouwen, verkopen en verhuren van 
sociale woningen, binnen een 
werkingsgebied dat zich uitstrekt over 
11 gemeenten. Hierbij zetten ze sterk 
in op duurzaamheid, zuinigheid, 
efficiëntie enerzijds en op een zeer 
klantgerichte en leefbare omgeving 
anderzijds. Zonnige Kempen maakt 
onder meer deel uit van diverse 
Europese projecten inzake duur- 
zaamheid en ze maken gebruik van de 
nieuwste technologieën. Ze werden in 
het verleden al meermaals bekroond 
voor hun vooruitstrevende werking 
(Gouden Baksteen ’13, 2 ‘Beste 
Praktijkprijzen’ ’17). Momenteel zijn zij 
op zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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