Vzw Jeugddorp

Jeugddorp is een voorziening binnen de Jeugdzorg. We
staan in voor zo’n 65 begeleidingen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context. 54 jongeren verblijven
momenteel in 8 huizen (6 in Bonheiden, 1 in Willebroek en 1 in Puurs-Sint-Amands), 20 jongeren worden ambulant
begeleid in context, onder CBAW of met ondersteuning van hun OCMW’s. Onze identiteit zien wij weerspiegeld in de
zin: ‘It takes a village to raise a child’.

Om ons ondersteuningsteam te versterken, zoeken wij een bekwame en enthousiaste:

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST (m/v) – voltijds, onbepaalde duur
Je functie:
 Je bent verantwoordelijk voor het algemeen technisch onderhoud en herstellingen in onze
diverse locaties.
 Je bent deskundig in de uit te voeren opdrachten: o.a. herstellingswerken aan sanitair en
elektriciteit, houtwerk, schilderwerken en inrichting/renovatie van de huizen.
 Je volgt de staat van de huizen en het materiaal zorgzaam op en zorgt ervoor dat de
werkzaamheden efficiënt en effectief verlopen.
 Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Infrastructuur en staat samen met hem garant voor
een kwalitatief infrastructuur beleid.
 Je werkt samen met de andere medewerkers in Jeugddorp vanuit een sterk geloof en
vertrouwen in de groeikansen van elke jongere en diens context en realiseert hun groei graag
samen met ons en hen;
Vereisten:
 Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 Je bent technisch aangelegd en steekt met veel plezier de handen uit de mouwen in een
afwisselende job en wil graag bijleren.
 Je beschikt over een breed technisch inzicht en je bent technisch vaardig om uiteenlopende
onderhouds- en herstellingswerken te kunnen uitvoeren.
 Je bent handig en hebt oog voor veiligheid, precisie, netheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid
bij de uitvoering van je taken.
 Je gaat correct en respectvol om met de ter beschikking gestelde machines en gereedschap en
je hebt voortdurend aandacht voor orde en veiligheid.
 Je werkt graag samen maar je kan ook goed zelfstandig werken.
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Aanbod:
 Je komt terecht in een positieve, mensgerichte en dynamische organisatie.
 Je krijgt bij het uitvoeren van de aan jou toevertrouwde opdrachten dagelijkse ondersteuning
van de Verantwoordelijke Infrastructuur.
 Mogelijkheid tot bijscholing.
Loon en vergoedingen:
 Marktconforme verloning volgens de barema’s van PC 319.01 en verworven anciënniteit met
daarin vervat: (fiets)vergoeding voor verplaatsing van en naar het werk & omniumverzekering
voor rijden in opdracht met eigen wagen.
 Maaltijdcheques & hospitalisatieverzekering.

Interesse? Stel gerust je vraag en richt je mondelinge en/of schriftelijke sollicitatie voor 1 oktober 2019
aan:
Mevr. Martie Mol, directeur tel. 0499-518389 martie.mol@jeugddorp.be
Jeugddorp vzw, De Bergen 38, 2820 Bonheiden
www.jeugddorp.be

