
 
 
 
 

 
 

 

Elke dag bieden meer dan 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

ondersteuning aan meer dan 1.300 mensen en gezinnen die dakloos zijn of internationale 

bescherming hebben aangevraagd.  Samusocial is de belangrijkste Brusselse dienstverlener die in 

opdracht van het Gewest zorgt voor de opvang van daklozen en in opdracht van Fedasil voor mensen 

die om internationale bescherming vragen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Wilt u zich overtuigd voelen door de missies van uw werkgever en wilt u 

onze teams komen versterken? 

 

 

Samusocial is op zoek naar een 

Hoofd van infrastructuur/gebouwen 
Contract van onbepaalde duur - v/m/x - Fr/Nl 

 

 

Achtergrond 

Het beschikken over de nodige kwantiteit aan kwalitatieve gebouwen is van essentieel belang voor het 
vervullen van de missies van Samusocial. Voor een beter vermogen om te plannen en het hoofd te 
bieden aan onverwachte omstandigheden, maar ook om te voldoen aan het groeiend aantal 
normvereisten, creëren wij de nieuwe functie van hoofd van infrastructuur. Wij beheren momenteel 
5 permanente centra + 4 bijkomende faciliteiten met verschillende geplande verhuizingen en twee 
grote werven in het verschiet.  Afhankelijk van de periode en de crisis schommelt onze totale capaciteit 
(alle publieken) tussen 1000 en 1600 plaatsen. 

 



 

U speelt een sleutelrol in het departement van ondersteuningsdiensten, in nauwe samenwerking met 
Operationele coördinatie, en draagt rechtsreeks bij aan het bieden van fatsoenlijke opvang aan de 
mensen die wij huisvesten. 

Wat de hiërarchische organisatie betreft, ressorteert de infrastructuurbeheerder onder de afdeling 
Financiën & Ondersteuning, die ressorteert onder de algemene directie. Hij/zij geeft leiding aan twee 
technisch coördinatoren (één voor onze centra voor noodhulp en sociale actie en de andere voor onze 
asielcentra) die toezicht houden op een team van in totaal acht personen en kan voor de uitvoering 
van zijn/haar taken een beroep doen op de ondersteunende diensten (logistiek, inkoop, financiën, 
administratie) 

Uw functie 

U coördineert de identificatie en analyse van de behoeften en het technisch onderhoud van het 
huurvastgoed van NSS om ervoor te zorgen dat de infrastructuur is afgestemd op de operationele 
strategie van NSS voor opvang en huisvesting, met inachtneming van de geldende kwaliteits- en 
administratieve normen. 

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

PLANNING VAN DE BEHOEFTEN & INVESTERINGEN 

● U stelt, in samenwerking met de directie en operationele coördinatie, de lijst van behoeften 
van NSS inzake gebouwen op voor de komende jaren 

● U werkt een visie voor 2/3 jaar uit over de behoeften in termen van ruimte, bufferstrategie 
en kwaliteitsnormen in overeenstemming met de visie van NSS 

● U stelt in samenwerking met de Financieel directeur het driejarenplan voor investeringen en 
onderhoud op om ervoor te zorgen dat de behoeften en de subsidies op elkaar zijn 
afgestemd 

ZOEKEN NAAR NIEUWE GEBOUWEN 

● U zoekt naar en identificeert te bezetten gebouwen die voldoen aan de behoeften van NSS  
● U bouwt een zoeknetwerk op met verschillende vastgoedkantoren en andere actoren in het 

BHG 
● U zet een permanent monitoringsysteem op met betrekking tot de ontwikkeling van de 

Brusselse woning- / kantoorvastgoedmarkt, ... 
● U evalueert meest geschikte opties voor bewoning in relatie tot de financiële strategie van 

NSS: huren, leasen, kopen via sociale investeringsfondsen, enz. 
● U zet een onderhandelingsstrategie op in overeenstemming met de marktprijzen en de 

behoeften van NSS 

ONDERHOUD EN AANPASSING AAN DE NORMEN VAN HUIDIGE GEBOUWEN 

● U helpt bij het bepalen van de uit te voeren werkzaamheden (zo nodig in samenwerking met 
de externe architect) om de ontvangst van de bezette voorzieningen te behouden en/of te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat deze aan de kwaliteitsnormen voldoen 

● Houdt toezicht op de technische teams die ervoor zorgen dat de infrastructuur voldoet aan de 
geldende wettelijke kwaliteitsnormen, zowel extern (DBDMH, FAVV, elektriciteit, liften, enz.) 
als kwalitatief intern (hygiëne, comfortnormen, enz.) 



 

● U stelt in samenwerking met de beheerscontroleur de budgetten vast en ziet er in 
samenwerking met de afdeling inkoop op toe dat de aanbestedingsprocedures voor 
overheidsopdrachten worden nageleefd  

● U volgt de werken op in samenwerking met de dienst logistiek en aankopen 

ADMINISTRATIEVE OPVOLGING 

● U ziet er in samenwerking met juridische ondersteuning en/of externe juristen op toe dat de 
administratieve procedures in verband met de infrastructuren worden uitgevoerd volgens de 
geldende procedures (verzekering, voorbereiding en registratie van huurcontracten, 
indiening en opvolging van de nodige vergunningsaanvragen, beheer van de verzoeken om 
vrijstelling van onroerende voorheffing, enz.) 

ONDERSTEUNING BIJ VERHUIZINGEN 

● U bent het centrale aanspreekpunt voor de ondersteuningsdiensten wat betreft de organisatie 

van verhuizingen van centra  

TEAMBEHEER 

● U houdt toezicht op en begeleidt medewerkers 

● U organiseert het werk en verdeelt aan elke medewerker zijn of haar taken 

● U beheert de vakantiedagen, vervangingen en uurroosters 

● U ziet toe op een goede communicatie binnen het team, en beheert conflicten en nalatigheden 

● U voert sollicitatiegesprekken en werft nieuw personeel voor de centra 

● U verzorgt het interne evaluatieproces van de medewerkers 

● U beoordeelt de opleidingsverzoeken en -behoeften van medewerkers en coördineert met de 

HR-afdeling voor de operationele uitvoering 

● U zorgt ervoor dat de onderhoudsbehoeften worden afgestemd op het aantal VTE in de 

technische ploeg 

Uw profiel 

Technische bekwaamheden 

● Master burgerlijk ingenieur of architectuur of gelijkwaardige ervaring  

● Minimaal 5 jaar ervaring in infrastructuurbeheer en/of vastgoedbeheer 

● Kennis van de Brusselse vastgoedmarkt en de betrokken actoren  

● Juridische kennis in verband met gebouwen is een troef 

● Ervaring in teambeheer en het beheer van transversale projecten 

● Technische documenten kunnen begrijpen en kunnen onderhandelen in het Nederlands is een 

troef   

● Vermogen om te plannen en organiseren 

Menselijke vaardigheden 

● Gevoel voor diplomatie 

● Communicatie 



 

● Respectvol 

● Graag uitgedaagd worden en flexibiliteit 

● Constructieve, oplossingsgerichte feedback 

● Gevoel voor organisatie en anticiperen 

● Overtuigingskracht, sterk in onderhandelen en suggesties doen: weten hoe ideeën en 

projecten op diplomatieke wijze naar voren kunnen worden gebracht 

● Het vermogen om rapporten te schrijven en dashboards te onderhouden 

● Luistervaardigheid en vertrouwensrelaties op kunnen bouwen 

Ons voorstel 

● Een contract voor onbepaalde tijd in een humaan geëngageerde omgeving die snel verandert 

● Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 

● 20 wettelijke vakantiedagen + 4 extralegale vakantiedagen (berekend in verhouding tot de 

verrichte prestaties) 

● Extra vakantiedagen volgens de van kracht zijnde CAO in het CP 332 

● Voltijds 

● Maaltijdcheques 

● Tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer 

● Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams 

 
Geïnteresseerd? 
 

Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial!  
Stuur uw cv en motivatiebrief onder vermelding van de functie "Hoofd van 
infrastructuur/gebouwen" en uw beschikbaarheid naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be 
Sollicitaties moeten uiterlijk ingezonden worden op 06/07/2021 

 
 
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht afkomst, 
geslacht, leeftijd, handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze overtuigingen. Als u een 
handicap heeft en dit nodig is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen in verband met het 
invoeren van redelijke aanpassingen. 
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