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Vacature 

Brik vzw is een samenwerkingsverband van de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen in Brussel. 
Met de steun van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werkt Brik, sa-
men met Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Odisee, LUCA - School of Arts en 
KU Leuven campussen Brussel, aan de promotie van Brussel als aantrekkelijke leef- en studenten-
stad. 
Een van de kernactiviteiten is het aanbieden van kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame studen-
tenhuisvesting in de hoofdstad. Meer over Brik vind je op www.brik.be. 
 
Voor de versterking van het huisvestingsteam zoekt Brik voor onmiddellijke indiensttreding een 
 
Medewerker studentenhuisvesting (M/V) – voltijds van onbepaalde duur 

Je bent verantwoordelijk voor de technische en administratieve opvolging van de studentenhuizen 
in het beheer van Brik, onder rechtstreekse leiding van de verantwoordelijke van de cel huisves-
ting. 
 
Je onderneemt de nodige stappen om de kwaliteit van de studentenhuizen te waarborgen, en te-
gemoet te komen aan de wettelijke vereisten: 
– Je treedt oplossingsgericht op bij technische defecten in de gebouwen. 
– Je zorgt voor de organisatie en opvolging van preventieve onderhoudswerken, en stuurt eigen 

onderhoudsmedewerkers en externe aannemers aan. 
– Je overlegt voorstellen voor verbetering en herinrichting van de studentenhuizen en volgt de 

uitvoering ervan op. 

Profiel 

– “Hands on” is het kernwoord van je functie. Je neemt initiatief tot praktische oplossingen en 
stuurt de uitvoering ervan aan. 

– Je hebt voeling met de techniciteit van gebouwen en facilities. 
– Je werkt planmatig en met precisie, en houdt de focus gericht op resultaten. 
– MS Office zit in je vingers. 
– Nederlands is de werktaal maar je kan ook behoorlijk communiceren in het Frans en Engels. 
– Je woont bij voorkeur in het Brussels Gewest en kan je vlot verplaatsen met het openbaar ver-

voer of met de fiets. 

Wat biedt Brik? 

– Werken in een jong en dynamisch team op een leuke locatie in het hart van Brussel. 
– Een bediendencontract van onbepaalde duur voor een voltijdse betrekking, dat –indien nodig– 

zal worden ingeleid door een IBO-contract (Individuele Beroepsopleiding) voor een periode van 
maximum zes maand. 

– Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen. 

Interesse? 

– De selectie van kandidaten gebeurt in samenwerking met Actiris. Geïnteresseerde kandidaten 
kunnen solliciteren via Mijn Actiris, of via een van de agentschappen. 

– http://www.actiris.be/ ; referentienummer 596410 
 


