
 
 

 

Het Lindenhof is een sociale huisvestingsmaatschappij actief in het werkgebied Blankenberge, 

Zuienkerke en De Haan. Het Lindenhof ijvert actief voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en 

bezit zo’n 700 huurwoongelegenheden. 

 

In het kader van de verdere professionele uitbouw zoeken wij een 4/5de of voltijds 

medewerker in vast dienstverband: 

 

 

MEDEWERKER SOCIALE DIENST: 

 

Als deskundige geeft je professioneel advies en begeleiding aan huurders in het kader van de 

preventie en aanpak van sociale klachten. 

 

Je bent verantwoordelijk voor: 

- de preventie van leefbaarheidsproblemen en sociale klachten 

- het opvolgen van de woonkwaliteit van het huurpatrimonium 

- de administratieve opvolging van huurachterstallen 

- het opvolgen van de sociale dossiers 

 

Je stimuleert de huurdersparticipatie en helpt op deze wijze actief mee om de 

dienstverlening van Het Lindenhof te verbeteren. 

 

 

  

Je profiel:  

- Je beschikt over goede sociale vaardigheden. 

- Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren. Je spreekt vloeiend Nederlands. 

- Je hebt een goed zicht op de sociale kaart en het welzijnslandschap.  

- Je bent bereid om een uitgebreide kennis te verwerven in de toepasselijke regelgeving 

en bouwt een stevige netwerk uit met externe (welzijns)partners. 

- Je beschikt over een rijbewijs B.  

- Je kan zelfstandig werken en plannen, en je kan zorgen de nodige administratieve 

opvolging en afhandeling. 

 

 



 

Ons aanbod:  

- Je komt terecht bij een moderne en groeiende sociale huisvestingsmaatschappij die je de 

ruimte geeft tot het nemen van verantwoordelijkheid. 

- Een vast contract. 

- Wij voorzien voor deze functie een 4/5e of voltijds contract van onbepaalde duur. 

- Bij Het Lindenhof kan je rekenen op een marktconforme verloning in functie van jouw 

kennis en ervaring. Dit allemaal binnen een klein team met aangename werksfeer en met 

mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.  

- Wij voorzien in een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen (maaltijdcheques, 

groepsverzekering, woon-werkvergoeding, fietsleasing, vakantiegeld, eindejaarspremie,…), 

een aantrekkelijk verlofstelsel en glijtijden. 

- Je krijgt een degelijk voertuig ter beschikking voor huisbezoeken. 

 

 

Solliciteer:  

Spreekt deze functie jou aan?  

Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief per e-mail via  tom@vanpouckeconsulting.be   

tegen 19 november 2021.  

De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Op basis hiervan zullen een 

aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.  
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