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FUNCTIEBESCHRIJVING 
Administratief medewerker meldkamer 

 
 
 

Administratief medewerker m/v 

 
Administratief medewerker meldkamer 
 

 
Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie. Je zorgt in eerste instantie dat alle 
technische meldingen en klachten van huurders worden geregistreerd, administratief 
verwerkt worden en doorgegeven aan het juiste team binnen WoninGent, zodat de nodige 
onderhoud- en herstellingswerken tijdig en correct kunnen worden uitgevoerd. Tevens 
ondersteun je jouw leidinggevende waar nodig. Zo word je ingeschakeld voor alle 
administratieve taken op de afdeling gebouwenbeheer. 

 
Deze administratief medewerker maakt deel uit van de meldkamer binnen de afdeling 
gebouwenwerking. Als team zorgen zij er voor dat onder leiding van het afdelingshoofd de 
verschillende verantwoordelijkheden en taken (telefonie en administratieve verwerking) 
optimaal worden georganiseerd en uitgevoerd.  
 
Een grote mate van zelfstandigheid, gestructureerd kunnen werken en gedreven door 
routinematig werk zijn een must, naast een hoge stressbestendigheid, positieve 
ingesteldheid en sociaal voelend zijn. 
 

 
Behoort tot de gebouwenwerking  
Rapporteert aan leidinggevende, in eerste instantie het adjunct-afdelingshoofd 
 

 
Je bent back up voor collega’s administratief medewerker meldkamer 
 

 
Opleiding: minstens  hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door relevante ervaring. 
Ervaring: bij voorkeur ervaring als administratief bediende in een technische omgeving met 
verplichte kennis van MS Office toepassingen.  
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Kernopdrachten:  
 
Telefooncentrale 
Het aannemen, registreren en prioriteren van de binnenkomende technische meldingen en 
klachten van huurders om vervolgens voor elk gesprek de gepaste actie te ondernemen. Dit 
kan gaan tot het louter doorgeven van de melding met alle relevante informatie tot het 
inplannen van een eerste afspraak met de huurder.  
 
Administratie: 

- Administratieve verwerking en opvolging van dossiers  
- Gegevens invoeren in het computerplatform (planon) om elk dossier up-to-date te 

houden 
- Meedraaien in beurtrol/permanentiesysteem voor beheren van mailbox van inkomende 

vragen van huurders 
Hiertoe informeer en beantwoord je vragen, opmerkingen en/of klachten van mensen 
die zich aanmelden en waar nodig verwijs je door naar de juiste dienst (financieel, sociaal 
en/of technische dienst), zodat huurders klantvriendelijk en laagdrempelig worden 
ontvangen ongeacht hun woonplaats, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, hun 
ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. 

 

Gegevensbeheer:  

Draagt bij tot het optimaal gegevensbeheer binnen de dienst en werkt hiervoor 
ondersteunend aan de leidinggevende en de manager bewonerswerking 

 

 
Belangrijkste interne interacties:  
Leidinggevende, gebouwenwerking, bewonerswerking,   

 
Belangrijkste externe interacties:  
Huurders, gebruikers van de telefoon technische meldingen 

 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
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Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw 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, 
u 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 u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
 
 
Organisatiecompetenties WoninGent 

Efficiënt werken 2 
Klantgerichtheid  3 
Samenwerken 3 

 
Functie specifieke competenties 

Communiceren mondeling 3 
Communiceren schriftelijk 1 
Nauwkeurig werken 2 
Taakuitvoering en werkorganisatie 1 
Rapporteren 1 
Zich empathisch opstellen (telefoon) 3 

 
Attitude 

Zich flexibel opstellen 3 
Zich stressbestendig opstellen 3 
Zich sociaal vlot opstellen 3 
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