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FUNCTIEBESCHRIJVING 
Administratief medewerker verhuur 

polyvalent 
 
 
 

Administratief  medewerker m/v 

 
Administratief medewerker verhuur polyvalent 
 

 

Je zal binnen de Bewonerswerking breed worden ingezet om wisselende 

behoeften en opdrachten  op te vangen en uit te voeren. Het schakelen tussen 

verschillende opdrachten is essentieel waardoor een zeer gevarieerd takenpakket 

ontstaat. Deze kunnen deel uitmaken van een continue opdracht maar kunnen 

ook ontstaan door een plotse, onverwachte en tijdelijke vermeerdering van werk, 

als één of meerdere collega’s tijdelijk moeten vervangen worden, pieken in 

werkbelasting of geplande extra opdrachten. 

 
Deze administratief medewerker verhuur maakt deel uit van een team van 
administratieve medewerkers binnen de afdeling verhuur. Als team zorgen zij er 
voor dat onder leiding van het afdelingshoofd verhuur en onder begeleiding van de 
teamcoördinator de verschillende verantwoordelijkheden en taken (telefonie, 
baliewerk en administratieve verwerking dossiers) optimaal worden georganiseerd 
en uitgevoerd.  

 
Behoort tot de Bewonerswerking binnen WoninGent 
Rapporteert aan de Teamcoördinator verhuur 

 
Je bent back up voor collega’s administratief medewerker front- en backoffice 

 

Opleiding: minstens  hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door relevante 
ervaring. 

Ervaring: bij voorkeur ervaring als administratief bediende in de sociale sector, met 
verplichte kennis van MS Office toepassingen. 

Aanwervingsbarema:  C111    Barema verloop:  C111 -> C 112 -> C113 

 

Graad 

Functietitel 

Doelstelling van 
de functie  

Context 

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten 
& weddeschaal 
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Kernopdrachten: In het takenpakket ligt de focus vooral op polyvalent zijn. Je zal 

breed worden ingezet om wisselende behoeften en opdrachten  op te vangen en 

uit te voeren. Het schakelen tussen verschillende opdrachten is essentieel 

waardoor een zeer gevarieerd takenpakket ontstaat. Bij dienstnoodwendigheid kan 

dit uitgebreid worden naar de balie, backoffice en ondersteuning projectwerking. 

Een grote mate van zelfstandigheid en oplossingsgericht denken zijn een must, 

naast een positieve ingesteldheid en sociaal voelend zijn. 

 

Hoofdtaak 

 
Actief meewerken aan projecten (binnen de filosofie van PMO1) 

- jouw voorstel of advies inhoudelijk uitwerken en formuleren, telkens in 
opdracht of in het kader van een opdracht of project 

- binnen projectwerking de nodige initiatieven nemen. 

- relevante partners betrekken in het traject en de betrokken actoren 
samenbrengen 

- de correcte regelgeving, wetgeving en/of methodieken toepassen 

- tussentijds en na afloop uw acties evalueren en toetsen aan de 
vooropgestelde doelstellingen, en bijsturen waar nodig 

- rapporteren aan jouw (rechtstreeks) leidinggevende of projectleider over de 
stand van zaken van je opdrachten, omtrent eventuele moeilijkheden of 
problemen 

- Ondersteunen en uitvoeren van ad hoc opdrachten van leidinggevenden b.v. 

het voorbereiden van specifieke documenten, het verzamelen en oplijsten van 

gegevens, nazicht teksten op vlak van wetgeving,… 

- Zelfstandig project kunnen leiden of deelnemen aan project (projectmatig 

kunnen werken) zoals opstellen processen, scripts, opstellen vademecum,… 

- Het verrichten van divers kantoorwerk, zoals het verzorgen van het (digitaal) 

klassement. 

 

 

  

                                                 
1 Project Management Office, de cel die binnen WoninGent de projectwerking stimuleert en de voortgang opvolgt 

en rapporteert. 

Functie-
inhoud 
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Bijkomende taken 

Frontoffice opdrachten ((telefonische)klantencontacten): 

• Meedraaien in beurtrol/permanentiesysteem voor baliewerk (loketfunctie): Als 

eerste aanspreekpunt binnen de maatschappij voor het onthaal (balie) voor 

kandidaten (inschrijvingen (zie verder), plaats  op wachtlijst,…, allerlei 

informatievragen, ….) en huurders (vragen huurprijs, aanpassingen dossier, 

opzeggingen, waarborgen…) 

• Meedraaien in beurtrol/permanentiesysteem voor beheren van mailbox van 

inkomende vragen van huurders en kandidaten 

• Hiertoe informeert, beantwoordt vragen, opmerkingen en/of klachten van 

mensen die zich aanmelden alsmede waar nodig verwijst door naar de juiste 

dienst (financieel, sociaal en/of technische dienst), zodat (kandidaat-) huurders 

klantvriendelijk en laagdrempelig worden ontvangen ongeacht hun 

woonplaats, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, hun ideologische, 

filosofische of godsdienstige overtuiging. 

 

Backoffice opdrachten: 

• Administratieve verwerking en opvolging van kandidatendossiers naar 
aanleiding van front office vragen  

• Administratieve verwerking en opvolging van huurdersdossiers voornamelijk 
opzeggingen, voorlopige afrekeningen en waarborgen 

• kandidaten- en/of huurdersdossiers registreren en administratief en 
inhoudelijk controleren en vervolledigen 

• het dossier/de opdracht analyseren en eventueel bijkomende informatie 
inwinnen 

• de contacten leggen die nodig zijn om de dossiers optimaal te behandelen of 
de opdrachten efficiënt uit te voeren 

• de correcte regelgeving, wetgeving en/of methodieken toepassen 

• de dossiers doorgeven naar de betreffende persoon/dienst/organisatie en 
eventueel terugkoppelen naar derden 

• controleren dat de behaalde resultaten voldoen aan de kwaliteitsvereisten 

• dossiers digitaal bewaren 

• fungeren als eerste aanspreekpunt met betrekking tot de uitgevoerde 
dossiers / de opdrachten 

• …  
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Het nodige studiewerk verrichten met betrekking tot het takenpakket:  

• zich verdiepen in het werkveld en regelgeving/wetgeving opvolgen 

• het vademecum centraliseren en up to date houden 

• vormingen en opleidingen volgen die relevant zijn  

• deelnemen aan interne vergaderingen en met collega’s overleggen om tot 
een positieve werksfeer te komen 

 

Gegevensbeheer: Draagt bij tot het optimaal gegevensbeheer binnen de dienst en 

werkt hiervoor ondersteunend aan het afdelingshoofd verhuur en de manager 

bewonerswerking 

Taken uitvoeren in samenwerking of in opdracht van de teamcoördinator 

• bestanden/databases opmaken, aanvullen en/of actueel houden 

• dienstgebonden gegevens verzamelen en hiervan overzichten opmaken 

• digitaal klassement beheren 

 

 

 
Belangrijkste interne interacties:  
Afdelingshoofd verhuur, Teamcoördinator verhuur, medewerkers verhuur en 
sociale dienstverlening, de boekhouding, gebouwenwerking,  

 
Belangrijkste externe interacties:  
Huurders, kandidaat-huurders, OCMW, FOD, VMSW, RWO, lokale overheden, 
Politie, Dienst Patrimoniumdocumentatie, schuldbemiddelaars, Stad Gent, CAW 

 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 

 

  

Contacten 

Waarden 
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Competenties WoninGent 

 
 
Competenties zijn vaardigheden waarover je moet beschikken om jouw functie uit 
te voeren. De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het 
laagste niveau, niveau 3 het hoogste niveau.  Het is vanzelfsprekend dat, wanneer 
een hoger niveau wordt aangeduid, je ook de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij 
de competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden 
coachen en begeleiden je daarbij, zodat je binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   

 

 

Organisatiecompetenties WoninGent 
Efficiënt werken 2 

Klantgerichtheid  2 

Samenwerken 3 

 
Functie specifieke competenties 

Communiceren mondeling 2 

Nauwkeurig werken 2 

Probleemoplossend werken 2 

Organiseren 2 

Resultaatgericht werken 1 

Rapporteren 2 

Zich empathisch opstellen (telefoon) 1 

 
Attitude 

Zich flexibel opstellen 2 

Zich stressbestendig opstellen 2 

 

 

 

Competentie-
profiel 
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