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Vivendo cvba is een sociale huisvestings-
maatschappij actief in het werkgebied 
Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, 
De Haan, Ichtegem, Jabbeke, Knok-
ke-Heist, Oostkamp, Ruiselede, Torhout, 
Wingene, Zedelgem en Zuienkerke. Viven-
do heeft als kernopdracht om actief te ijve-
ren voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. 
Vivendo bezit zo’n 3.300 huurwoongele-
genheden én is ook een speler op de markt 
van de koopwoningen en woonleningen. 

In het kader van de verdere professionele 
uitbouw zoeken wij voor de hoofdzetel in 
Brugge een voltijdse medewerker (m/v):

JE TAAK 
- Je bent verantwoordelijk voor de projectvoor-

bereiding van sociale huisvestingsprojecten.
- Je staat in voor de prospectie en onderhande-

ling van verwervingen.
- Je maakt een voorbereidende studie en geeft

een gefundeerd advies over de wenselijkheid,
haalbaarheid, verdeling koop-huur,...

- Je staat in voor de opstart en afhandeling van
de architectuuropdracht, de opmaak van een
(financiële) haalbaarheidsstudie en de opmaak
van een eindadvies.

JE PROFIEL 
- Je bezit een masterdiploma en je hebt minstens

5 jaar ervaring in de projectontwikkeling van
bouwprojecten.

- Of je bezit een bachelordiploma en hebt je
minstens 10 jaar ervaring in de projectontwikke-
ling van bouwprojecten.

- Je beschikt over goede sociale en (financieel-)
administratieve vaardigheden en je bent bereid
om zich de wetgeving op de overheidsopdrach-
ten en de VMSW-normen eigen te maken.

- Je staat garant voor het verlenen van correcte
informatie en gefundeerd advies. Je bent
betrouwbaar, discreet en integer. Je bezit een
rijbewijs B en een eigen wagen.

ONS AANBOD
- Je komt terecht bij een prominente sociale

huisvestingsmaatschappij die je de ruimte
geeft tot het nemen van initiatief en verant-
woordelijkheid.

- Een contract van onbepaalde duur en een
wedde overeenkomstig de schalen van de
Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met een
aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen.

SOLLICITEER
Mail je cv en motivatiebrief tegen 11 december naar tom@vanpouckeconsulting.be


