
Sociale huisvestingsmaatschappij ZONNIGE KEMPEN zoekt 
coördinator onderhoud & herstellingen (m/v) voor de afdeling 
PATRIMONIUM. 

Zonnige Kempen is de jongste huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen, gesitueerd in Westerlo. Ze 
is actief in het bouwen, verbouwen, verkopen en verhuren van sociale woningen. Hierbij besteedt 
zij bijzondere aandacht aan een sociaal en rechtvaardig beleid, alsook aan de impact van de 
sociale woningbouw op zowel de leefgemeenschap als het leefmilieu. De maatschappij wil verder 
uitmunten in een ecologisch verantwoord, zuinig en efficiënt beleid, waarbij ze sterk inzet op 
duurzaamheid. Zonnige Kempen is actief in een werkingsgebied dat zich uitstrekt over elf 
gemeenten en stelt een 20-tal medewerkers te werk.  

Om onze afdeling patrimonium, welke onder meer verantwoordelijk is voor de onderhoud en 
herstellingen aan het patrimonium, te versterken zijn wij op zoek naar een (m/v): 

 

COÖRDINATOR ONDERHOUD & HERSTELLINGEN 

Functie:  

Als coördinator ben je werkzaam binnen de afdeling patrimonium. Je bent verantwoordelijk voor de 
opmaak van een efficiënte planning en de aansturing en opvolging van de onderhouds- en 
herstellingswerkzaamheden welke in het patrimonium dienen uitgevoerd te worden door interne 
medewerkers en externe partners. Doordat je regelmatig in het patrimonium aanwezig bent zorg je 
voor de nodige kwaliteitsbewaking van de uitgevoerde werken. Je bewaakt de doorlooptijd van de 
herstellingen en bent verantwoordelijke voor een klantgerichte communicatie over de lopende en 
geplande werken. Naast het inplannen van de onderhoudsplanning hou je de informatie van het 
patrimonium actueel. Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd patrimonium.  

Jouw profiel: 

Je bent in het bezit van een bachelor diploma in de bouw of gelijkwaardig. Je hebt minimaal 3 
jaar ervaring met bouwkundig-technische aspecten binnen woningbouw en je hebt minimaal een 
eerste leidinggevende ervaring achter de rug. Je bent een sterke planner en bent vertrouwd met de 
aansturing en opvolging van interne medewerkers en externe partners. Je bent klantgericht, 
communicatief en slaagt erin de nodige administratieve opvolging correct te laten verlopen. Je bent 
een teamspeler die zelfstandig en oplossingsgericht kan werken. Je bezit een dynamische en 
flexibele werkhouding. 

Ons aanbod: 

Een boeiende, uitdagende functie binnen een klein, dynamisch team waar initiatief en 
zelfstandigheid gewaardeerd worden • een voltijdse tewerkstelling • een contract van onbepaalde 
duur • een beginsalaris in salarisschaal B1 met anciënniteit naargelang je ervaring • 
eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon/werkvergoeding.  

 

SOLLICITEREN  

Jouw motivatiebrief en cv waarin je duidelijk je sterktes voor deze functie aangeeft, kan je sturen 
naar CV Zonnige Kempen, Grote Markt 39 te 2260 Westerlo t.a.v. Luc Stijnen of via mail: 
info@zonnigekempen.be. Voor meer informatie over de functies kan je terecht op het nr. 
014/54.19.41.  

Bij de brief- en cv-selectie zal worden beoordeeld of je profiel beantwoordt aan de vereisten inzake 
opleiding en ervaring. Indien je cv positief wordt beoordeeld word je uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek.  
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