SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Juridisch Adviesverlener
Bedrijfsnaam: Huurdersbond Antwerpen vzw
Uiterste sollicitatiedatum: 6/02/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x

x
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Vacature deeltijds adviesverlener: contract onbepaalde duur
Huurdersbond Antwerpen vzw is een vereniging die opkomt voor de belangen van huurders.
We geven juridisch advies aan huurders op de private en de sociale huurmarkt. Zij kunnen bij ons
terecht als ze vragen hebben over de huurwetgeving of over hun huurcontract.
Samen met de huurders zoeken we naar een geschikte oplossing voor hun huurprobleem door bv.
brieven op te stellen of contact op te nemen met de verhuurder.
Onze organisatie geeft ook vorming aan organisaties of huurdersgroepen.
Samen met de andere Vlaamse huurdersbonden signaleren we knelpunten op de huurmarkt aan de
beleidsmakers.
Profiel :
•
•
•
•
•

De adviesverlener verstrekt juridisch advies inzake private en sociale woninghuur aan
individuele huurders.
Voor iedere cliënt wordt een dossier opgesteld, nauwkeurige registratie is belangrijk.
De dossieropvolging bestaat uit bemiddeling via briefwisseling, telefonische contacten met
verhuurder en andere organisaties.
Teamwerking, overleg en permanente bijscholing zijn belangrijk.
De adviesverlener is bereid twee dinsdagavonden per maand te werken tot 21u.00.

Volgende vaardigheden zijn een pluspunt :
•
•
•
•

Ervaring adviesverlening huurwetgeving
Zelfstandig en resultaatgericht kunnen werken
Volwaardige teamspeler
Beheersen van de Engelse en Franse taal

Wij bieden :
•
•
•
•
•

Een aangename werkomgeving met uitdaging tot initiatief
Verloning volgens PC 319, niveau B1C
Een deeltijds contract van onbepaalde duur voor 19 uur
Glijdende werkuren
Onmiddellijke indiensttreding

Procedure:
Heeft u interesse, mail ons uw motivatiebrief en cv naar ann.beerlandt@huurdersbond.be voor
6/02/2019.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek in de
week van 11/02/2019.
Voor meer informatie kan u ook telefonisch terecht: Ann Beerlandt op tel. 03/270.39.60.
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