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VACATURE: 
Maatschappelijk assistent (m/v) 

 
 
Wie zijn we? 
Nieuw Dak is een sociale woonorganisatie, actief in de regio Genk, As, Oudsbergen en 
Zutendaal. Nieuw Dak verhuurt en beheert 3.685 woningen en streeft naar 
energievriendelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor haar huurders.  
 
Het team Wijk- en bewonerszaken zoekt een maatschappelijk assistent 
Heb jij een grote passie om participatieprocessen op te zetten? Ben je een geboren 
netwerker? En heb je vooral veel zin om met en voor onze huurders mee te bouwen aan een 
thuis en toekomst? Lees verder, dit is de vacature die jij zoekt! 

 
Gezocht talent 
We zoeken een maatschappelijk assistent die denkt in mogelijkheden in plaats van 
problemen. Iemand die vooral kansen ziet en deze pro-actief oppakt. Je houdt ervan om de 
samenwerking aan te gaan met collega’s, huurders en netwerkpartners en hebt een oprechte 
interesse in mensen.  
 
Daarnaast ben je een geboren procesbegeleider die, ook al komen er onverwachte zaken op 
je af, goed kan plannen en organiseren. 
 
 Je bent proces- en resultaatgericht, brengt structuur in je werk en gaat graag met 

mensen in gesprek; 

 Als geen ander weet je hoe je je moet inleven in de situatie van mensen; 

 Je bent een echte teamplayer; 

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in maatschappelijk werk en een bachelor diploma, 

richting maatschappelijk werk. 

 
Hoe ziet jouw dag eruit? 
Iedere dag zal er anders uit zien. Het ene moment ben je projecten aan het uitwerken en 
uitvoeren om het samenleven te ondersteunen en te bevorderen. Het andere moment 
begeleid je huurders bij individuele (woon)problemen of sta je voor een 
bemiddelingsgesprek. Dan faciliteer je weer (multi-actor) samenwerkingen rond thema’s die 
in de wijken en bij onze huurders leven. 
  
Kortom, je bouwt dagelijks met je collega’s, huurders en netwerkpartners mee aan een 
aangename samenleving en woonzekerheid. Een avondmoment of een bijeenkomst in het 
weekend schrikt je niet af. 
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Wat kan je verwachten bij Nieuw Dak? 
Jouw team wordt Wijk- en bewonerszaken. De enthousiaste collega’s zullen je vriendelijk 
ontvangen. Iedere dag werken we met z’n allen vol passie aan onze missie om een thuis en 
toekomst te creëren voor onze huurders en onze collega’s.  
 

Verder bieden wij jou een aantrekkelijk concurrentieel salaris aangevuld met een veelheid 
aan extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, goede 
work/life balans, flexibiliteit en een cafetariaplan. Dit in een voltijds contract voor onbepaalde 
duur. Je krijgt kansen om jezelf te blijven ontwikkelen en te groeien in je functie.  
 

Is deze functie iets voor jou? 
Dan wordt het tijd dat we jou ontmoeten!  
 
Stuur voor 22 september 2021 je CV en motivatie door naar raf.vangompel@nieuwdak.be. 
   
Als we jou selecteren, noteer dan alvast 27 september 2021 (schriftelijke proef en jury) in je 
agenda. 
 
Heb je nog vragen over de inhoud of de sollicitatieprocedure? Dan kan je terecht bij Raf 
Vangompel, teamverantwoordelijke Wijk- en Bewonerszaken. Je bereikt hem via het nummer 
089 62 90 20.  
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