Technicus technische dienst
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 rol, zijn ruim
verbonden met de totale werking, steeds bereid tot samenwerken en
handelen vanuit een respectvolle houding.

Op zoek naar een job met zingeving, in je eigen regio?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:
•
•
•
•

Je maakt deel uit van de technische dienst, je werkt of ondersteunt mee aan verschillende
onderhoudsopdrachten, herstellingswerken en of projecten.
Je voert zelfstandig taken uit die binnen jouw vakgebied (specialisatie) liggen.
Je bied ondersteuning bij het uitvoeren van taken die niet binnen je vakgebied liggen.
Je maakt deel uit van de totale werking van Blijdorp en je bouwt samen met je collega’s aan de
toekomst van de voorziening waarbij het geluk van onze “bijzondere gasten” centraal staat.

Jouw bagage
•
•
•
•
•
•
•

Je bent specialist in een van volgende vakgebieden: huisschilders, schrijnwerk, tuinier, bouwkunde,
sanitair, elektriciteit, elektromechanica.
Je werkt graag zelfstandig waarbij je de ruimte krijgt om je werkzaamheden efficiënt aan te pakken en
problemen zelfstandig oplost, maar je bent ook een goede teamspeler die geloofd in de sterkte van
een groepsaanpak.
Je bent gemotiveerd en flexibel.
Het afleveren van degelijk en zorgzaam werk is belangrijk voor jouw. Je werkt nauwkeurig en net.
Je kan soepel inspelen op onverwachte opdrachten en je kan daarbij stresssituaties te baas.
Je bezit een diploma in één van de vooropgestelde vakgebieden of kan min. 5 jaar aantoonbare
ervaring voorleggen.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse?

Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie blijdorp.be
Aanwerving op basis van competenties,
talenten en diploma ongeacht leeftijd,
geslacht, origine of handicap
Kansen tot professionele ontwikkeling en
groei
Allerlei medewerkersvoordelen via online
platform
Refter met saladebar, belegde broodjes en
warme maaltijd. Koffie en water gratis
beschikbaar
Betaling: volgens barema Vlaams
Agentschap - paritair comité 319.01
Contract: tijdelijk tot eind december 40/40
mogelijks verlengbaar
Tewerkstellingsplaats: Blijdorp vzw uren
grotendeels tussen 8-16.30 u
Indiensttreding: onmiddellijk

Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 15 september 2022 naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v. Anja Colman
Baleunisstraat 70-72
9200 Dendermonde
of via mail:
solliciteren@blijdorp.be
Altijd reactie op je kandidatuur en na het
selectiegesprek krijg je feedback van het
gesprek.
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