
 

 
 

 
 

 

 

Met een huurpatrimonium van meer dan 2500 woningen is Wonen Regio Kortrijk de 

grootste huisvestingsmaatschappij van Zuid-West-Vlaanderen.  

In al haar projecten staan duurzaamheid, energie- en onderhoudsvriendelijkheid voorop. 

Ter ondersteuning van onze algemeen directeur, zijn we op zoek naar een (m/v): 

 

management assistant 

 

 
Functieomschrijving: 

 
Als directiemedewerker bent u verantwoordelijk voor het secretariaat van de algemeen 

directeur en geeft u haar administratieve ondersteuning.   

 
Als discrete administratieve rechterhand: 

 

- bent u het eerste aanspreekpunt bij telefoongesprekken en ontvangst van gasten   
 

- beheert u haar agenda en belegt u afspraken of overlegmomenten,   
 

- regelt en coördineert u organisatorische en logistieke zaken voor infomomenten, 

eerstesteenleggingen, inhuldigingen, … 
 

- verwerkt en handelt u dagelijkse correspondentie af,  
 

- bereidt u dossiers voor,  

 
- neemt u administratieve taken op die met de bouwprojecten en werven 

verbonden zijn, 

 
- zo staat u mee in voor de administratieve afhandeling van nieuwbouw- en 

opwaarderingsprojecten 
 

- of staat u in voor de administratieve afhandeling van de aankoop van onroerende 

goederen en aangeboden voorkooprechten. 
 

- houdt u een verzorgd en overzichtelijk archief bij, zowel op papier als digitaal 
volgens gevraagde procedures/structuren 

 

 
Functievereisten: 

 
U beschikt over een bachelordiploma en beschikt over sterke administratieve skills. 

Ervaring in een dergelijke functie strekt tot aanbeveling. 

U houdt ervan verschillende taken met elkaar te combineren, bent een zelfstarter en bent 
nauwkeurig in alles wat u doet.  

Bovendien kan u discreet omgaan met vaak vertrouwelijke informatie. 

U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het 
Engels en rapporteert vlot en correct.   



 

U bent steeds stipt in de opvolging van dossiers of afspraken.  
 

U kan zelfstandig werken en beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om 
binnen een team te functioneren.  

U bent vertrouwd met een Windows – omgeving en vlot in het aanleren van andere 

informaticatoepassingen.  
 

Wij bieden: 

Wonen Regio Kortrijk biedt u een gevarieerde job met tewerkstelling in Kortrijk in een 
jonge, dynamische en teamgerichte werkomgeving.   

 


