MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST (M/V) deeltijds
Je bent houder van een diploma BSO 3e graad Mechanisch onderhoud of gelijkwaardig door ervaring.
Als medewerker technische dienst voer je samen met en in opdracht allerlei klusjes
uit in en rond het gebouw van het woonzorgcentrum: schilderwerk, onderhoudswerk, technisch onderhoud, kleine herstellingen, tuinonderhoud, …
Gezocht profiel:
We verwachten van jou dat je een loyale medewerker bent die fierheid uitstraalt
over zijn geleverde werk en die meewerkt aan een positieve sfeer in het geheel van
Huize Roborst.
Degelijke kennis en vaardigheden, en steeds bereid om je verder te bekwamen en
permanent bij te leren.
Vriendelijke houding, betrouwbaarheid en oprechte, respectvolle en zorgzame aandacht voor de bewoners.
Collegialiteit: bereidheid tot het inspringen voor een collega of om extra taken op
te nemen indien nodig.

Jobgerelateerde competenties


Veiligheids- of signalisatie-elementen plaatsen of aanpassen (noodafbakening,
sprinklers, noodverlichting, ...)



De sanitaire installatie, centrale verwarming en warmwaterproductie controleren en onderhouden



Het onderhoud uitvoeren van: Rust- en verzorgingstehuizen



Vloer- en muurbekleding verwijderen, plaatsen of herstellen (tegels, parket,
lambrisering, plinten, ...)



De ondergrond klaarmaken (muren, houtwerk, ...) en de tussentijdse en afwerkingsverflagen aanbrengen



Groene zones en buitenruimtes onderhouden



Elektrische installaties onderhouden en herstellen (verlichting, ventilatie, ...)



Handvaten, glas, rails, ... van deuren en ramen herstellen of vervangen



Defecten aan een installatie vaststellen (verlichting, verwarming, sanitair, ...)



De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST (M/V)

Aanbod en voordelen:
Vaste job
Contract van onbepaalde duur
Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen
Dagwerk + Weekend
Na een opleiding tijdens een inwerkperiode word je voorbereid op de jobinhoud en
op de werking van de organisatie. Samen met het hoofd van de technische dienst ben
je verantwoordelijk voor een veilig gebouw, goed onderhouden technisch materiaal,
ondersteuning van de andere medewerkers en bewoners op technisch vlak.
Een boeiende job die initiatief en eigen inbreng verwacht met ontwikkelingskansen
om je expertise verder uit te bouwen en je persoonlijk te ontplooien.
Als vaste medewerker heb je recht op een degelijke verloning met opbouw van anciënniteit en graduele arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers, een degelijke begeleiding en heel veel waardering van de ouderen die hier wonen.
Extra-legale voordelen: gratis soep, warm middagmaal aan personeelstarief en gratis
water doorheen de dag, jaarlijks personeelsfeest, aandacht voor goede sfeer van vertrouwen, samenwerking en momenten van feesten en danken.
Solliciteren kan tot 15 januari 2018:
Per brief of via e-mail: johan.rotsaert@huizeroborst.be
Solliciteren met CV en motivatiebrief

HUIZE ROBORST
Kloosterstraat 1
9630 ZWALM
Tel.:055 49 61 66

