Zorg en Welzijn Zedelgem vzw is een publiek-private
samenwerking met als partners OCMW en
gemeente Zedelgem, Familiehulp vzw en
woonzorggroep GVO vzw. Zorg en Welzijn
Zedelgem vzw staat in voor de uitbating van het
woonzorgcentrum Klaverveld, centrum voor
dagverzorging Klaverbilk, en de assistentiewoningen
Residentie Klaverhof. Voor haar verdere
ontwikkeling is Zorg en Welzijn Zedelgem vzw op
zoek naar een

Technicus / klusjesman/-vrouw
(voltijds)
Opdracht
Je werkt voltijds als technicus / klusjesman/-vrouw. Enerzijds beheer je de technische
aspecten van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen (elektriciteit, HVAC,
ventilatie, BEO-veld, …), anderzijds zorg je er voor dat de gebouwen er ten allen tijde
tip-top uitzien en onderhouden blijven (plamuur- en schilderwerken, herstellingen in
loodgieterij, nazicht van deuren en elektrische sloten, …). In opdracht van de
preventie-adviseur voer je regelmatig controle-opdrachten uit mbt de veiligheid in
de gebouwen, bv. branddeuren, noodverlichting, …
Je wordt als all-rounder ook aangesproken voor allerlei kleinere klusjes, van het
vervangen van een lamp in ons busje, het ophangen van kadertjes in de kamer van
een nieuwe bewoner in het woonzorgcentrum, tot het vervangen van een kraan of
een toiletbril die het heeft begeven.
De opdracht behelst vooral de uitvoering van eigen werken, maar eveneens het
aansturen en opvolgen van aannemers voor grotere werken die niet zelfstandig
kunnen opgenomen worden.

Profiel





Je hebt een technische achtergrond door opleiding of ervaring
Je hebt alles in je om als all-rounder de “handige harry” of “handige
henriette” van het huis te worden
Je bent zorgzaam, en je werkt graag tussen de mensen
Je hebt een vriendelijke en zorgzame uitstraling naar de bewoners en je
collega’s

Wij bieden







Een contract van onbepaalde duur
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en fietsvergoeding
Correcte verloning volgens de barema’s van de sector & overname relevante
anciënniteit
Interne en externe bijscholing
Werken in een nauw samenwerkend, zorggericht team
Ruimte voor eigen initiatief en eigen inbreng

Interesse ?
Stuur uw gemotiveerde sollicitatie met C.V. per e-mail t.a.v. Kurt Ryheul - Algemeen
Directeur – kurt.ryheul@zwz.be

