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Wij zijn het Huurderssyndicaat. Aangename kennismaking. 

Wij verdedigen de belangen van alle private en  sociale huurders. We doen dit op 
verschillende niveaus en ijveren voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het 
recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen 
keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een 
grote woonzekerheid. 

Wij geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. 

We informeren hen rond de rechten en plichten als huurder en helpen bij het 
oplossen van hun huurvragen.  

https://www.huurderssyndicaat.be 

Verantwoordelijkheden en taken 
Binnen ons team van juridische adviesverleners wordt je verantwoordelijk voor het 
geven van zowel telefonisch, schriftelijk als persoonlijk advies aan onze leden.  
Onze leden staan bij ons echt op de eerste plaats. Ze vertrouwen op ons om hun 
probleem op te lossen of net om problemen te vermijden. Daar zorg jij mee voor. Het 
is heel belangrijk dat je kan meedenken met hen, zodat we een optimale oplossing 
kunnen vinden voor elke vraag van een lid. 
 
 
Jouw specifieke verantwoordelijkheden omvatten ondermeer:  

• Juridisch correcte adviesen formuleren op vragen van onze leden met 
betrekking tot het gemeen huur- en appartementsrecht.  

• Analyseren van de situatie , de vraag en de huurcontracten van onze leden en 
hen een kwalitatief advies verlenen 

• Bijstand verlenen bij het bemiddelen in kwesties tussen de leden huurder en 
hun verhuuurder 

• Opvolgen van de wijzigingen in de vigerende wetgeving  
• Organiseren van workshops voor je collega’s met betrekking tot de 

veranderingen binnen de wetgeving of verdiepingen in specifieke zaken 
• Bijdragen aan het bredere organisatiedoel of -activiteiten zoals toegewezen.	

nieuwe	 
 
Wie ben jij? 

• Je bent een juridische professional met een masterdiploma in de rechten 
• Je hebt affiniteit met de huurwetgeving 
• Je hebt een inlevingsvermogen in de situaties van onze leden en je wil 

bijdragen tot structurele veranderingen in het woningbeleid 
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• Je vindt het belangrijk om leden te binden door een 100% ledentevredenheid 
na te streven 

• Je kan zelfstandig werken en dat vergt soms een beetje creativiteit om zelf 
interpretaties te maken in situaties waar de rechtspraak ontbreekt. 

• Je bent een doener en een bezige bij. Je ziet werk en je wilt graag dat het 
vooruitgaat 

• Je bent communicatief zowel mondeling als schriftelijk 
• Je bezit een analytische en kritische geest 
• Je bent oplossings- en resultaatgericht en wil bijdragen tot een efficiente 

werking. 
 
 

Waarom kies je voor ons? 
 

Je maakt deel uit van een sociaal geëngageerde onderneming. We bieden je de kans 
om samen met ons mensen vooruit te helpen. En mensen helpen geeft enorm veel 
voldoening. Bij het Huurderssyndicaat streven we ernaar de beste mensen te 
rekruteren die in een hecht team werken en uitblinken in integriteit en 
interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden. Ons gemotiveerd team is immers 
de kracht achter het Huurderssyndicaat, enthousiast om onze leden te helpen en 
doorbraken te realiseren in het recht op wonen. Het Huurderssyndicaat biedt een 
competitief salarispakket in een dynamische werkomgeving.  
Wij zijn het Huurderssyndicaat, samen maken wij het waar. 
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