Home Invest Belgium is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV of
BE-REIT) gespecialiseerd in aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van residentieel vastgoed. Op
30 juni 2020 beschikte Home Invest Belgium over een vastgoedportefeuille van € 636 miljoen in België
en Nederland.
Ter ondersteuning van de verdere groei van het bedrijf, zijn wij op zoek naar een

CONCIERGE M/V
Jouw takenpakket
•
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor het algemeen onderhoud van en toezicht op de gemeenschappelijke delen
(muren, trappen, gangen, vloeren,…) van een (groep van) gebouw(en);
Je bent verantwoordelijk voor het proper houden van de gemeenschappelijke ruimtes en de
directe omgeving, dit houdt onder andere in: poetsen van trappen/liften/gangen/lokalen, je zet
het afval buiten, je staat in voor het sneeuwvrij maken van het voetpad;
Je ziet toe op de veilige en goede staat van het gebouw. Hiertoe behoren onder meer:
controlerondes in het gebouw en de directe omgeving, opmerken van gebreken van de
gemeenschappelijke delen en dit melden aan de Property Manager;
Op instructie van de Property Manager voer je bijkomende taken uit zoals het opnemen van de
meterstanden, het bijhouden van een logboek van de interventies, enz.;
Je treedt op als aanspreekpunt binnen het gebouw;
Je geeft op een begrijpbare manier informatie aan de bewoners over het gebruik van de
gemeenschappelijke ruimtes (aanduiden lokaal voor huisvuil, fietsenberging e.d.);
Je zorgt voor kleine herstellingen zoals het vervangen van verlichting, kleine schilderwerken,
vastschroeven van kranen,…
Jouw Profiel

•
•
•
•
•
•

Je bent heel flexibel inzake beschikbaarheid;
Je voert werkzaamheden uit die fysiek belastend kunnen zijn (instaan voor het verwijderen van afval,
sneeuwvrij maken van de nabije omgeving e.d.); Je bent Franstalig maar kan je goed in het Nederlands en Engels uitdrukken;
Je bent sociaalvaardig en stressbestendig;
Je bent communicatief en handelt op proactieve wijze;
Je bent handig en opmerkzaam;
Ons aanbod

•
•
•
•
•

De mogelijkheid om deel uit te maken van een aangename, jonge en dynamische werkomgeving
binnen een sterk bedrijf dat hoogwaardige projecten bouwt;
Een boeiende job die interne en externe contacten combineert;
Een voltijds, vaste arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijk loon;
Een pakket extralegale voordelen met maaltijdcheques, pensioen- en verzekeringsplan;
Kosteloze terbeschikkingstelling van een woning in het gebouw (mits inachtname fiscale regels)

Interesse?
Graag je CV + motivatiebrief naar HR: JOBS@HOMEINVEST.BE
Follow us!

