Medewerk(st)er Technische Dienst
38/38
Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor het onderhoud, het aanpassen, herstellen
en vernieuwen van binnen- en buitenschrijnwerk en meubilair. Je staat mee in voor het
algemeen onderhoud van gebouwen en infrastructuur in het algemeen. Je wordt daarnaast als
medewerker van de technische dienst ook ingeschakeld voor andere taken zoals : noodzakelijk
onderhoud en herstellingen, klussen, distributieronde.

Wij zijn op zoek naar een collega die :













Interesse heeft in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Een opleiding ‘schrijnwerk /houtbewerking’ heeft
Vooruitziend is en zelfstandig werk kan plannen en organiseren.
Een goede kennis heeft van het courante hang- en sluitwerk, deurbeslag, rolluiken enz.
en dit ook kan toepassen en afregelen.
Ervaring heeft met het inkasten en plaatsen van binnendeuren, het maken en installeren
van vast meubilair.
Beschikt over polyvalente praktische en technische vaardigheden.
Bereid is om ook in het weekend te werken (ongeveer 1 op de 8 weken op zaterdag en
zondag van 8u tot 14u30)
Ervaring heeft in een onderhoudsomgeving (=pluspunt)
Zelfstandig kan werken, maar ook gericht is op samenwerking
een rijbewijs B heeft (ervaring hebben in het rijden met een remorque = pluspunt!)
gemotiveerd is en graag bijleert!

Wij bieden:





een tewerkstelling van 38u/week, onbepaald
een vast uurrooster van maandag tot vrijdag
een betaling volgens barema op basis van diploma en anciënniteit
een boeiende afwisselende job in een aangename werkomgeving en binnen een ervaren
team

Vragen? Neem contact op met Marc De Rocker – diensthoofd technische dienst (09/372.86.11)
Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 1 maart 2019 naar:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11
info@dvcdetriangel.be

DVC de Triangel biedt ondersteuning en gespecialiseerde behandeling aan personen met een verstandelijke en een
bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,…
beperking).
Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

