Schrijnwerker –
medewerker
technische dienst

MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en
jongeren met gedrags -en emotionele problemen,
autisme (ASS) en/of een mentale beperking.
Werken bij De Hagewinde, dat is deel uitmaken van
een warm en dynamisch team van deskundige en
gedreven collega’s met een hart voor onze
doelgroep.

Ben jij de enthousiaste schrijnwerker waar wij naar zoeken?
Wat jij doet…
✓ Je staat samen met jouw collega’s in voor klein en groot onderhoud aan de infrastructuur van
onze verblijfsgroepen en administratieve gebouwen. Hierbij houd je rekening met de geldende
veiligheidsvoorschriften en -procedures.
✓ Je kan opdrachten met de grootste prioriteit onderscheiden van de minder dringende klussen en
je kan je planning aanpassen in functie van de omstandigheden.
✓ Je draagt zorg voor het gereedschap en voert tijdig preventief onderhoud uit.
✓ Je rapporteert aan het hoofd van de technische dienst.

Dit bieden wij jou…
Naast een afwisselende en uitdagende job in een warme, dynamische omgeving met toffe collega’s
bieden we jou:
✓
✓
✓
✓

Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur, start zo snel mogelijk.
Een verloning volgens wettelijk barema VAPH 319.01, afhankelijk van je kennis en ervaring.
Extra verlofregeling vanaf 35 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer.
Een gezellige werkomgeving op onze door groen omgeven campus vlakbij het station.

Wat je meebrengt…
✓ Jouw diploma schrijnwerker, houtbewerking… of gelijkgesteld door ervaring.
✓ Ervaring als schrijnwerker, maar ook kennis van andere specialisaties zodat je kan bijspringen
waar nodig (bijvoorbeeld schilderwerken).
✓ Een eerste stabiele werkervaring.
✓ Teamgeest gecombineerd met een stevige dosis zelfstandigheid.
✓ Jouw probleemoplossend denkvermogen.
✓ Zin in dagen die nooit hetzelfde zijn!
✓ Jouw rijbewijs B.
Interesse…
Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be.
Meer info? Neem een kijkje op onze website www.mfcdehagewinde.be of contacteer Ronan Naudts
via het nummer 09/337.89.00
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