Vacature technieker – medewerker technische dienst
Jobgerelateerde competenties
• Onderhouden en uitbreiden van elektrische LS-installaties
• Defecte componenten in toestellen identificeren. Waar mogelijk zelf vervangen of de nodige
informatie kunnen doorgeven aan de coördinator
• De technische werking uitleggen aan collega’s en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van
een installatie of toestellen
• De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de coördinator
van de technische dienst
• Voldoende kennis hebben van en werken volgens de wettelijke normen
• Plaatsen en aansluiten van ICT-gerelateerde toestellen: pc, printer, camera’s, …
• Meewerken bij het algemeen onderhoud, herstellingen en inrichting van de gebouwen
• Meewerken aan het onderhoud van de terreinen
Persoonsgebonden competenties
• Zin hebben voor nauwkeurigheid
• Regels en afspraken nakomen
• Creatief en oplossingsgericht denken, inventief zijn
• Zowel in team als zelfstandig kunnen werken
• Contactvaardig zijn en voeling hebben met onze doelgroep
• Leervermogen hebben
• Resultaatgericht zijn
Profiel
• Je hebt minimum een A2-diploma in een technische richting (elektromechanica, elektriciteit,
elektrotechniek, enz.) of je kan gelijkwaardige ervaring voorleggen
• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een onderhoudsfunctie
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B
Aanbod
• Voltijdse betrekking 38u/week.
• Bediendencontract met verloning volgens officieel barema en afhankelijk van je diploma
• Flexibele verlofregeling met opbouw van extra anciënniteitsverlof
• Enkel werken overdag
• Een aangename sociale werkomgeving, geen productie
Solliciteren
• Meer informatie over deze vacature kan via edwin@dc-mozaiek.be of 09/255.50.50
• Je stuurt een uitgebreide CV en motivatiebrief gericht aan Edwin Vande Kerckhove of via e-mail
naar info@dc-mozaiek.be
Op de website www.dc-mozaiek.be ontdek je alles over de visie en het aanbod van Mozaïek

TEL 09 255 50 50 – FAX 09 331 57 05
info@dc-mozaiek.be - www. dc-mozaiek.be

Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6 – 9031 DRONGEN
KBO: 0415.272.935 – IBAN BE58 7330 4249 0979 – GIFT IBAN BE92 7370 3335 6323
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

