
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Dak is een sociale woningmaatschappij, actief in de regio’s Genk, As, Oudsbergen en 

Zutendaal. Nieuw Dak beheert 3.685 woningen en streeft naar energievriendelijke, 

kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor haar huurders.  

Het team technisch beheer staat in voor het optimaal beheer en  onderhoud van deze 3.685 

woningen en een klantgerichte dienstverlening aan de huurders.  

 

Om onze verdere groei waar te maken, zijn we op zoek naar een (m/v): 

 
 

Teamverantwoordelijke processen en organisatie  
 
 

De uitdaging 

 Samen met je collega bepaal en implementeer je de strategie inzake technisch 
beheer. Jullie maken de  organisatie toekomst klaar.  

 Jullie leiden samen het team en realiseren de vooropgestelde resultaten. 
 Je staat in voor IT, databeheer, digitalisering en automatisering van technisch 

beheer.   
 Je staat in voor de organisatie en het beheer van alle aankopen (materialen, 

diensten, werken) van de organisatie, conform de wet op de overheidsopdrachten. 

 Je optimaliseert en documenteert de processen en zet in op digitalisering en 

automatisering. 

 Je coacht samen met je collega-teamverantwoordelijke het team technisch beheer. 

 Je staat in voor preventiebeleid en bent bereid je hierin te bekwamen. 

 Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. 

Gezocht talent 

 Je beschikt over minstens een bachelor diploma in een technische of organisatorische 

richting. 

 Je bent analytisch, ondernemend, gedreven, constructief en leergierig.  

 Je geniet van strategisch denken en organiseren. 

 Je hebt oog voor continue verbetering. 

 Je communiceert vlot en bent in staat je ideeën over te brengen.  

 Je bent in staat samenwerking te bevorderen.  

 Je hebt ervaring met het beleid en beheer van een kleine of middelgrote 

onderneming of gelijkwaardig, bij voorkeur in een technische omgeving. 

 Je hebt ervaring in leiding geven.  

 Je bent vertrouwd met de wet op overheidsopdrachten of bent bereid je deze eigen 

te maken. 

 Je hebt een bouwtechnische basiskennis en bent bereid je hierin verder te verdiepen. 

 Je hebt affiniteit met ICT en/of ERP-systemen. Je hebt een grondige kennis van het 

Office-pakket. 



 

 

 

 

Ons aanbod 

 Een contract onbepaalde duur met een interessant loonpakket. 

 Een degelijke inloopperiode. 

 Een brede verantwoordelijkheid, gaande van strategisch denken en leiding geven tot 

meer operationele taken. 

 Een stabiele organisatie met toekomstperspectief.  

 

Zin om samen te bouwen aan de toekomst?  

Stuur dan je cv en motivatie vóór 17/10/2019 via deze link: 

https://tinyurl.com/y2ae567p  

 

Meer info over de job inhoud kan je krijgen bij Liva Kuipers, Senior HR Consultant bij 

Ascento via 011 301 470. 

 

Deze vacature verloopt exclusief via Ascento Hasselt. Acquisitie naar aanleiding van deze 

advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

https://tinyurl.com/y2ae567p

