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TITEL VAN DE 

VACATURE 

TECHNISCH COÖRDINATOR·TRICE [V-M-X] 

PILOOTPROJECT INTERFACE RENO 2021/2022  

REF. RenovaS/Interface Reno/GT/2021 

VERENIGING 
Sedert haar oprichting in 1996 vormt RenovaS de schakel tussen de Gemeente 

Schaarbeek en de gewestelijke initiatieven op het vlak van stadsvernieuwing en de 

bewoners. De gemeente vertrouwde haar de coördinatie toe van de opeenvolgende 

programma’s voor stadsvernieuwing op het gemeentelijk grondgebied.  

Naast de opvolging van bouwprojecten, renovatie of inrichting van de openbare 

ruimte, voert RenovaS sensibilisatie- en informatieacties voor de bewoners van deze 

wijken. 

PROJECT 
INTERFACE RENO 

Het doel van dit project is om de kwaliteit van de verhuurde en bewoonde woningen in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren en het vrijwaren van hun financiële 

bereikbaarheid op lange termijn. Het wil eveneens aan de huurders uit het doelpubliek 

en aan de eigenaars een duurzame renovatie van de woningen verzekeren door met 

voorrang een beroep te doen op ondernemingen uit de sociale economie. 

Dit project wordt gedragen door drie partners: CAFA, CREDAL en RenovaS. 

CAFA (Centre d’Accompagnement et de Formation pour Adultes) [Centrum voor 

begeleiding en vorming voor volwassenen] is een vereniging actief op het terrein. De 

organisatie heeft als doelstelling tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de 

bewoners van Sint-Gillis en hen op deze manier een menswaardig leven te schenken. Dit 

gecoördineerde dispositief houdt rekening met de begunstigde in zijn globaliteit en 

maakt individuele, collectieve en sociale acties op vlak van huisvesting, tewerkstelling, 

schuldbeheer en energie mogelijk.  

CREDAL is een coöperatieve met als sociaal doel het promoten van een rechtvaardige en 

solidaire maatschappij, in het bijzonder op vlak van geld, via ethische beleggingen, 

alternatieve kredieten, het financieren van verenigingen en collectieve en 

burgerprojecten, enz. CREDAL wil daarenboven zijn acties en investeringen meer richten 

op het gebied  van huisvesting, met een bijzondere aandacht voor de ondersteuning van 

de meest hulpbehoevenden. 

 

FUNCTIE 
De job van technisch coördinator·trice omvat: 

• de prospectie van nieuwe projecten voor Interface Reno; 

• het uitvoeren van technische bezoeken aan woningen; 

• het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de projecten: stedenbouwkundige, 

financiële en administratieve analyses van de geplande situaties; 

• de voorstelling van de verschillende studies aan eigenaars en huurders; 

• de coördinatie van de projectmanager, de eigenaars, de huurders en 

desgevallend de studiebureaus; 

• het bijstaan van de bouwheer bij de verschillende procedures en de 

werfopvolging; 



• de coördinatie met de sociaal assistent.e (of gelijkgestelde) in het kader van een 

mogelijke herhuisvesting van de huurders; 

• de coördinatie met de renovatieadviseurs van Netwerk Wonen voor het 

bekomen van de beschikbare premies. 

VEREISTE OPLEIDING Houder zijn van een universitair diploma van architect of gelijkgesteld op het 

domein van bouw en/of stadsvernieuwing. 

PROFIEL 
De job van technisch coördinator·trice vereist de volgende vaardigheden: 

• U bent in staat een analyse en synthese van een gebouw uit te voeren op het 

vlak van stedenbouw, energie, pathologie, … ; 

• U beschikt over een goede technische kennis op het vlak van renovatie 

(werfervaring, prijsofferte, …)maar ook van de geldende 

reglementeringen (GSV, EPB, Brusselse huisvestingcode, …), in het bijzonder 

inzake eengezinswoningen in Brussel.  

• U kan projecten promoten en beheren in samenwerking met diverse partners; 

• U waardeert buurtwerk met een breed publiek  ; 

• U bent in staat zowel autonoom als in team te werken ; 

• U beschikt over bemiddelings- en communicatievaardigheden die kunnen 

aangepast worden aan een divers publiek; 

• U bent beschikbaar om occasioneel ook ‘s avonds of in het weekend te 

werken; 

• U drukt zich duidelijk uit en beschikt over redactionele vaardigheden; 

Kennis van het Frans en Nederlands is een vereiste: een goed mondeling en schriftelijk 

begrip, goede uitdrukkingsvaardigheid. 

VOORWAARDEN • Voltijds;   
• Overeenkomst met gesubsidieerde bepaalde duur (2 jaar, mogelijke 

verlenging);  

• Infunctietreding: onmiddellijke infunctietreding; 
• Terugbetaling (100 %) van de kosten voor openbaar vervoer |vakantiegeld 

|eindejaarspremie | flexibel verlofsysteem; 

• Mogelijkheid om opleidingen te volgen. 

PLAATS      Hoofdzakelijk in Schaarbeek 

KANDIDATUUR 
Het CV samen met een motivatiebrief dient te worden verzonden via email aan 

Olivier Dubucq: odubucq@renovas.be  

Referentie: RenovaS/Interface Reno/GT/2021 

Einddatum voor inzending: zondag 04 april 2021 

Voor meer informatie over RenovaS:   

www.renovas.be 

 

 


