
Kempisch Tehuis cvba verhuurt 3500 sociale woningen in Noord-
Limburg, Houthalen-Helchteren en Zonhoven.  

Zoek jij een job met sociale meerwaarde? Bouw mee aan ons verhaal als 

Dossierbeheerder  

bouwprojecten 

Functieomschrijving 
Je staat in voor het administratieve dossierbe-
heer van de verschillende bouw- en renovatie-
projecten van ontwerp tot na de definitieve 
oplevering : 

- Administratieve ondersteuning bij aanstelling 
ontwerpers en opvolging ereloonfacturatie; 
- opvolgen van ontwerpen en communicatie 
met ontwerpers en VMSW; 
- organisatie van aanbestedingen m.b.t. bouw-
projecten via e-Procurement; 
- verrekeningen voor meer- en minwerken 
verwerken, opvolgen vorderingsstaten; 
- administratie bij voorlopige en definitieve 
opleveringen van bouwprojecten; 
- ontwerpers en aannemers inlichten bij gewij-
zigde richtlijnen en wetgeving; 
- aanvragen van nutsvoorzieningen en energie-
contracten; 

- opvolgen subsidiedossiers voor infrastructuur-
werken; 
- klachtenopvolging voor bouw- en renovatie-
projecten tot na de definitieve oplevering; 
- verhuisdocumenten voor de nieuwe huurders 
opmaken en verwerken; 

- bestuursbeslissingen m.b.t. bouwdossiers 
voorbereiden ; 
- diverse administratieve opvolging m.b.t. bouw-
projecten; 
- back-up directiesecretariaat. 

Profiel 
Beschik je over een graduaats- of 
bachelordiploma?  
Ben je nauwkeurig en planmatig? 
Hou je van multitasking en ben je 
communicatief en klantgericht? 
Kan je proactief meedenken met het 
team en heb je ervaring als administra-
tief medewerker (in een bouwonderne-
ming)? 
Je bent bereid om opleidingen te vol-
gen 
Ben je op zoek naar een job met socia-
le meerwaarde? 
Kan je vlot overweg met Word en 
Excel? 
Heb je kennis van de wetgeving over-
heidsopdrachten, 3P en ben je ver-
trouwd met het e-Procurment platform, 
dan is dit zeker een pluspunt. 
 
Aanbod 
- Een voltijds contract onbepaalde duur 
- 12 ADV-dagen 
- Flexibele uren via glijtijden 
- Marktconforme verloning 
- Maaltijdcheques, vergoeding woon- 
werk, groepsverzekering en hospitali-
satieverzekering 

Enthousiast om onze nieuwe collega 
te worden?  
Stuur dan direct een mail met je CV 
en motivatie naar info@cvkt.be 
Relevante kandidaten worden snel 
uitgenodigd voor een eerste gesprek. 
Verdere inlichtingen tijdens kantoor-
uren: 011 81 07 20  
www.kempischtehuis.be  
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