
 

 
 

 
 

Elektricien – medewerker technische dienst 
38u - onbepaalde duur 

 
MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en jongeren met gedrags -en emotionele problemen, 

autisme (ASS) en/of een mentale beperking. Zij en hun context kunnen er terecht voor zorg en 

ondersteuning op maat (dagopvang, verblijf, begeleiding aan huis,…). Werken bij De Hagewinde, 

dat is deel uitmaken van een stabiel en dynamisch team van professionele en gedreven collega’s 

met een hart voor onze doelgroep.  

De functie 

 

 Binnen de organisatie sta je samen met je collega’s in voor technisch onderhoud van 

elektrische installaties van verblijfgroepen en administratieve gebouwen, rekening 

houdende met de geldende veiligheidsvoorschriften en –procedures.  

 Je kan een diagnose stellen van defecten of storingen aan een installatie. 

 Je onderhoudt, monteert, installeert en test de elektrische installaties. 

 Je voert de herstel –en montageopdrachten uit volgens de prioriteitenplanning en je kan je 

planning aanpassen in functie van veranderende omstandigheden. 

 Je controleert of er voldoende materiaal is en vult aan waar nodig. 

 Je draagt zorg voor het gereedschap en voert tijdig preventief onderhoud uit. 

 Je springt in voor en werkt samen met collega’s waar nodig. 

 Je rapporteert aan het hoofd van de technische dienst. 

Profiel 

 

 Je genoot een beroepsopleiding (A2-diploma Elektriciteit of elektromechanica) of je bent 

gelijkgesteld door ervaring. Je hebt kennis van de hedendaagse technieken en hebt 

ervaring met een generaal beheersysteem. 

 Heb je kennis van toegangscontrole en camerasystemen? Dat is een plus, alsook kennis 

van het AREI is een plus en een VCA attest is ook een meerwaarde. 

 Je kan terugblikken op een eerste, stabiele relevante werkervaring. 

 Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer. 

 Je komt terecht in een fijn team waarin je ondersteund wordt en de juiste waardering 

krijgt voor jouw inspanningen en resultaten. 

 Je kan probleemoplossend werken. 

 Enige flexibiliteit is zeker nodig. 

Het aanbod 

 

 We bieden je een vast contract aan van 38u/week. 

 We voorzien een correcte verloning volgens de barema’s van het  VAPH. 

 Je werkt in het centrum van Lokeren. Dit is vlot te bereiken met auto/fiets of trein. 

 Je komt terecht in een warm, deskundig en dynamisch team. 

Interesse 

 

 Solliciteren doe je via mail naar sollicitaties@hagewinde.be (met cv en motivatiebrief) 

 Voor informatie over deze vacature en de jobinhoud, kan je terecht bij Ronan Naudts op 

09/337.89.00. 
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