
1/2 Brik vzw - Vacature medewerker huisvesting - front & office 

Vacature medewerker studentenhuisvesting – Frontdesk & office (m/v/x) 

100% | Bepaalde duur | Onmiddellijke indiensttreding 

1. Context

Brik – Student in Brussel vzw is een samenwerkingsverband van de Nederlandstalige hogeronderwijs-
instellingen in Brussel (Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Odisee, LUCA – School of 
Arts en KU Leuven – campussen Brussel). We werken aan de promotie van Brussel als aantrekkelijke 
leef- en studentenstad en behartigen de belangen van het hoger onderwijs in onze hoofdstad. Aan de 
studenten bieden we een brede waaier aan diensten: informatie, huisvesting, mobiliteit, evenementen en 
zoveel meer. 

Een van de kernactiviteiten is het aanbieden van kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame 
studentenhuisvesting in de hoofdstad. Voor de versterking van haar huisvestingsteam is Brik voor 
onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een medewerker studentenhuisvesting – frontdesk en office 
(m/v/x). 

2. Functieomschrijving

Samen met de collega’s in het team sta je in voor de administratieve opvolging van de huurcontracten 
van onze studentenkoten.  

Frontdesk 
‐ Je informeert toekomstige studenten en student-huurders over op kot gaan in Brussel. 
‐ Je organiseert bezoeken aan de studentenkoten en staat in voor de opmaak van huurcontracten. 
‐ Je verzorgt check-in en check-outs. 
‐ Je bent de contactpersoon van onze studenten-huurders en zorgt o.a. voor een stipte opvolging van 

vragen en meldingen via de telefoon, e-mail en op kantoor. 
‐ Je bent het eerste aanspreekpunt voor de huurders van ons internationaal studentenhuis. 
‐ Je verzorgt mee de periodieke communicatie naar student-huurders, zowel in het Nederlands als het 

Engels. 

Office 
‐ Daarnaast neem je initiatief rond organisatiebrede ondersteunende taken op het vlak van 

officemanagement. Dit takenpakket kan gaandeweg uitgebreid worden, waarbij de eerste focus ligt op 
administratieve ondersteuning voor het uitvoeren van het vzw-luik van de vereniging. 

3. Profiel

Vereisten 

‐ Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. 
‐ Je bent klantgericht en kan klachten efficiënt afhandelen. 
‐ Je bent bij uitstek stressbestendig en kan steeds je cool bewaren. 
‐ Je bent resultaatsgericht en een doorzetter. 
‐ Je bent een teamplayer. 
‐ Je kan degelijk plannen en opvolgen, waarbij je punctueel te werk gaat. 
‐ Nederlands en Engels zijn de primaire werktalen, maar je kan je ook verstaanbaar maken in het 

Frans. 
‐ MS Office zit in je vingers. 
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Pluspunten 

‐ Je woont bij voorkeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en je kan je vlot verplaatsen met het 
openbaar vervoer of met de fiets. 

‐ Een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie is een meerwaarde, maar geen must. 
‐ Kennis van de vzw-wetgeving 

4. Wat biedt Brik?

‐ Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur dit volgens bediendencontract met een aantrekkelijk 
verloningspakket (met eindejaarspremie).  

‐ Een pakket aan extralegale voordelen: 
- 100% vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer/fiets)
- Maaltijdcheques
- Hospitalisatieverzekering
- Gsm-toestel en -abonnement

‐ Een job bij een jonge en dynamische organisatie, met ruimte voor zelfontplooiing (o.a. opleidingen) 
‐ Een onmiddellijke indiensttreding.  

5. Kandideren?

Verzend jouw cv en motivatiebrief ten laatste op maandag 24 mei 2021 naar vacature@brik.be t.a.v. dhr. 
Maarten Matthijs – verantwoordelijke huisvesting. Cv’s zonder motivatiebrief zijn niet ontvankelijk. 
Vermeld “Medewerker studentenhuisvesting – frontdesk & office” in de titel. 

Licht in je motivatiebrief toe waarom je profiel matcht met deze vacature. Als er werkpunten zijn waarop 
je tekort schiet, mag dat aan bod komen – we appreciëren dat je een eerlijk beeld geeft van jezelf. 

Alles wat je wil weten over Brik vind je op brik.be. 
Vragen over de vacature? Contacteer ons gerust via vacature@brik.be. 


