Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie- en behandelingscentrum, erkend voor 95 minderjarigen met gedrags- en emotionele
moeilijkheden. We streven ernaar om hen optimaal te integreren
in de samenleving. We bieden als voorziening residentiële hulp
aan voor 85 kinderen en jongeren en hun context. Daarnaast zijn
we eveneens erkend voor 10 mobiele en ambulante trajecten.
Een honderdvijftigtal collega’s en een aantal ondersteunende
diensten staan dagelijks in voor een professionele zorg.

Medewerker technische dienst - onbepaalde duur 100% tewerkstelling (80% bespreekbaar)
De uitdaging






Als medewerker van de technische dienst ben je
samen met je collega’s verantwoordelijk voor het
algemeen onderhoud op het domein.
Deze werkzaamheden kunnen betrekking hebben
tot sanitair, elektriciteit, groenonderhoud, timmeren schilderwerken, etc… Daarnaast zorg je mee
voor het onderhoud van de gebruikte machines en
gereedschappen.
Verder maak je deel uit van een team dat de technische permanentie wekelijks op zich neemt (1 week
op 5).

Ons aanbod


Je kan werken in een warme organisatie waar
moed, gedreven, samen en open belangrijke
waarden zijn.



Je kan samenwerken met fijne collega’s en een
top leidinggevende die je de nodige ondersteuning
bieden tijdens je inwerking en je verdere loopbaan.



Je kan werken in een groene omgeving die makkelijk bereikbaar is. We dragen graag ons steentje
bij om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk
te houden. We moedigen werken met de fiets dan
ook aan en voorzien hiervoor een fietsvergoeding.



Uiteraard bieden we een marktconform loon volgens barema L3 (PC 319.01) waarbij relevante
anciënniteit in rekening wordt gebracht.



We vullen dit loon graag aan met de mogelijkheid
heel wat kortingen te genereren via het benefits@work platform.

Jouw profiel












Voor deze functie zoeken we specifiek iemand die
naast algemene vaardigheden een ruime kennis
elektriciteit en sanitair heeft.
Je steekt graag de pro actief de handen uit de mouwen en weet van aanpakken. Je kan zelfstandig
werken, maar bent steeds bereid je collega’s te helpen.
Je draagt veiligheid hoog in het vaandel.
Je communiceert vlot, bent empathisch en wil graag
iets betekenen voor je medemens.
Je bent stipt, hebt verantwoordelijkheidszin en oog
voor detail.
Je bent gemotiveerd en hebt ervaring in een gelijkaardige functie.
Een goede kennis van het Nederlands is vereist.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Bij elke check, word je enthousiast... aarzel dan
niet langer en solliciteer nu! Wie weet kom jij ons
team binnenkort versterken.

Interesse in deze job?
Solliciteren kan t.e.m. 30 september 2022 per mail
naar jobs@jeugdzorgterelst.be t.a.v. mevr. Leen Van
Dyck.
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