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1 Medewerker Technische dienst
38u/week
Contract onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding
Ben jij een handige Harry, een doe-het-zelver die houdt van afwisseling en een toffe
werkomgeving dan is onderstaande vacature bij Flegado echt iets voor jou.
Flegado (Puurs) is een zorgvoorziening voor volwassen personen met een beperking en
maakt deel uit van de netwerkorganisatie BWZ Klein-Brabant (BWZ staat voor Begeleiding,
Werk en Zorg). Samen met onze collega’s van T’ Onzent (Liezele), maar ook met het
maatwerkbedrijf Flexpack delen we expertises en ondersteunende diensten.
Als medewerker van het technisch team van BWZ Klein-Brabant ben je samen met jouw 2
collega’s verantwoordelijk voor de zorgvoorzieningen in Liezele (T’onzent ) en in Puurs
(Flegado).
Je voert voornamelijk de onderstaande taken uit:
Je werkt in een team dat instaat voor de onderhouds- en herstellingswerken aan
gebouwen, infrastructuur, tuinen en wagenpark
Je controleert preventief de gebouwinstallaties
Je voert zelfstandig eerste interventies en kleine herstellingen uit aan gebouwen en
infrastructuur als ook allerhande kleine klussen (schilderwerken, verlichting vervangen, enz)
Je begeleidt onderaannemers.
Profiel en vaardigheden
Je bent in het bezit van een technisch diploma elektriciteit (BA5)
Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vloeiend uitdrukken in het Nederlands
Je hebt reeds een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie.
Je werkt nauwkeurig en vindt veiligheid een topprioriteit
Je beschikt over genoeg allround technische kennis om je job zelfstandig uit te voeren.
Je bent gemotiveerd en leert graag bij
Je bent zeer flexibel
Je kan zelfstandig werken maar bent tevens een echte teamspeler
Je beschikt over een rijbewijs B.
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Afdeling Zorg van
BWZ Klein-Brabant vzw

Aanbod
Een positie binnen een prettige en kwaliteitsvolle werkomgeving waar veiligheid en respect
voor mens, materiaal en gebouwen samengaan
Een vast contract (38u/week) in een dag regime.
Loon volgens barema Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (PC 319)
Kilometervergoeding en omniumverzekering voor de dienstverplaatsingen
Een functie met afwisseling en de mogelijkheid om nog veel bij te leren
Een grote autonomie
Gemotiveerde kandidatuur met C.V. voor 30/06/18 richten aan:
FLEGADO tav Bieke Wils, Achterhoefweg 37, 2870 Puurs
of via e-mail bieke.wils@flegado.be

