
 

 

 

 

 

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 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 technisch beheer 
 

De uitdaging 

 Je staat in voor de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid van het 

team technisch beheer. 

 Je werkt als lid van het kernteam actief mee aan het bepalen en vorm geven van het 

strategisch beleid van Nieuw Dak. 

 Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de werking van het team technisch 

beheer. 

 Je coacht en motiveert het team van deskundige medewerkers. 

 Je bent eindverantwoordelijk voor onder meer volgende werkgebieden: onderhoud, 

herstellingen en renovatie van individuele woningen, patrimoniumbeheer, preventie-

advies en aankopen van de hele organisatie Nieuw Dak (materialen, diensten, 

werken), conform de regelgeving voor overheidsopdrachten. 

 Je staat in voor het databeheer, de digitalisering en automatisering van de werking.  

 Je optimaliseert de interne processen en procedures.  

 Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. 

Gezocht talent 

 Je laat een Master werk- en denkniveau zien. 

 Je denkt graag strategisch en zet graag de lijnen uit. 

 Je bent een ervaren people manager die medewerkers weet te motiveren om samen 

tot resultaten te komen.  

 Je communiceert vlot, kan goed luisteren en bent in staat anderen te 

enthousiasmeren voor je ideeën.  

 Je vindt samenwerken en het stimuleren van samenwerking belangrijk.  

 Je hebt oog voor continue verbetering en het realiseren van optimalisatie en 

verandering. 

 Je hebt een technische basiskennis woningbouw en bent bereid je hierin verder te 

verdiepen.  

 Je hebt affiniteit met ICT, softwarepakketten en/of ERP-systemen. 



 

 

 

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

te maken. 

 Je kijkt er naar uit om te werken in een semi-overheidscontext die constant 

evolueert.  

 Je beschikt over een gezonde financiële reflex. 

 Je bent leergierig en maakt je nieuwe zaken vlot eigen. 

 

Ons aanbod 

 Een contract onbepaalde duur met een interessant loonpakket. 

 Een stabiele organisatie met toekomstperspectief.  

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

meer operationele taken. 

 

Zin om samen te bouwen aan de toekomst?  

Stuur dan je cv en motivatie vóór 29/09/2020 via https://ascento.be/nl/solliciteer-

nu?pubid=90121 Meer info over de jobinhoud kan je krijgen bij Martijn Loyens, Senior HR 

Consultant via 011 30 14 70. 

 

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

advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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