Blijdorp is een organisatie uit de regio Buggenhout, Dendermonde die
optimaal wil beantwoorden aan de individuele zorgvraag van mensen met
een beperking. In elke job streven medewerkers naar een steeds betere
kwaliteit van werken. Ze nemen verantwoordelijkheid binnen hun eigen
taak, zijn ruim verbonden met de totale werking, steeds bereid tot
samenwerken en handelen vanuit een respectvolle houding..

Werkvloerbegeleider onderhoud 30/40 (M/V/X)
vacaturenummer: 2021/01 (intern/extern)
JOUW UITDAGING







Je bent aanspreekpunt voor MW/TL/AH rond praktische zaken van het onderhoud.
Je bent het centraal aanspreekpunt voor alle praktische vragen van de dienst.
Je neemt de nodige initiatieven in overleg met het diensthoofd om de werking van het
onderhoud vlot te laten verlopen.
Bij ziekte en of afwezigheid van een collega stuur je de planning bij en zorg je samen met
de collega’s ervoor dat de primaire taken steeds worden uitgevoerd.
Je houdt overzicht op de bestelling van materialen.
Je werkt mee als poetsmedewerker in het onderhoud.

JOUW BAGAGE


Je kan soepel inspelen op onverwachte opdrachten en je kan daarbij stresssituaties te baas.



Je kan goed samenwerken in team, je bent gemotiveerd, flexibel en weet van aanpakken.



Je hebt een positieve ingesteldheid behandelt iedereen met respect.



Je kijkt vooruit, doet actief voorstellen, je hebt een proactieve oplossingsgerichte houding.



Je communiceert respectvol maar kordaat, zowel mondeling als schriftelijk en je geeft de
boodschap duidelijk en correct door.



Je bent in staat om een conflict snel te herkennen en met een constructief gesprek de
situatie uit te klaren.



Je kan goed samenwerken in team.



Je stelt je flexibel op als er gevraagd wordt voor een collega in te springen, zowel naar
takenpakket als naar vestiging.



Je bezit een A2 diploma.

ONS AANBOD


Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie. (www.blijdorp.be)



Contract: bepaalde duur met optie vast 30/40.



Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp, Baleunisstraat 70-72, Dendermonde
Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap – paritair comité 319.01.



Indiensttreding: onderling af te spreken



Vormingspakketten worden aangeboden. Speelpleinwerking gedurende juli/aug.
Hospitalisatieverzekering wordt aangeboden ( bij open uren)

INTERESSE?
Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae tot 15 juni 2021 naar
VZW BLIJDORP, t.a.v. Anja Colman, Baleunisstraat 70-72, 9200 Dendermonde
of via mail Solliciteren@blijdorp.be

