Functieomschrijving medewerker klusjesdienst
Momenteel zijn we op zoek naar een medewerker klusjesdienst ter vervanging van
een collega die minstens 4 maanden afwezig zal zijn.
Ben je sterk in klussen en wil je graag een afwisselende job met maatschappelijke
meerwaarde in eigen streek?
Kom dan werken als medewerker klusjesdienst bij OCMW Holsbeek.
Je kiest bewust om je in te zetten bij vooral ouderen en zorgbehoevenden thuis.
Je bent het uithangbord van de kwalitatieve dienstverlening van het OCMW en je wil
onze cliënten zo goed mogelijk helpen.
De klusjesdienst staat onze cliënten bij in het verrichten van kleine
onderhoudswerken en karweien in en rond hun woning.
Dit gebeurt op een kwalitatieve manier, met het nodige respect en aandacht voor hun
specifieke behoeften, zodat zorgbehoevende cliënten zo lang mogelijk in hun eigen
omgeving kunnen blijven wonen.
De klusjesdienst staat eveneens in voor allerlei onderhoudswerken en technische
klussen rond en in de gebouwen van het OCMW, d.w.z. zowel de kantoren als de
sociale woningen en woningen van het Lokaal opvanginitiatief aan vluchtelingen.
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken :
• onderhoud van de tuin, gras maaien, haag snoeien,…
• uitvoeren van schilderwerken, zowel binnen als buiten
• uitvoeren van onderhouds- en verbeterwerken (behangen, schrijnwerkerij,
loodgieterij, sanitair, metsel-, electriciteitswerk, bevloerings- en
bezettingswerk, glaswerk)
• kleine verhuiswerkzaamheden
• onderhoud, beheer en opslag van apparaten en onderhoudsmaterialen en
opslagruimtes
• logistieke ondersteuning bieden aan andere diensten evenals technische
en praktische ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en
plechtigheden georganiseerd door het OCMW (installatie-, afbraak- en
opruimingswerkzaamheden)

Wie zoeken we?
•
•
•

Je hebt een ruime technische ervaring met onderhoud- en
herstelwerkzaamheden in en rond de woning en in de tuin.
Jouw Nederlands is voldoende om eenvoudige gesprekken te kunnen voeren
met de cliënt en de administratie in orde te brengen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B, bij voorkeur BE (met aanhangwagen)

Je bent:
• Zelfstandig en werkt ook graag in team
• Kan regels en afspraken nakomen
• Goed in de sociale omgang

•
•
•

Resultaatgericht en houdt van gevarieerde klussen in huis en in de tuin
Klantgericht
Discreet

Wat bieden wij?
Je kiest voor goede begeleiding van een werkgever die voor je klaarstaat.
Je krijgt een veiligheidspakket met werkkledij, schoenen, het nodige
beschermingsmateriaal, waardoor jij optimaal en veilig kan werken.
Ons pakket:
• Competitief uurloon
• Relevante ervaring wordt mee overgenomen
• Maaltijdcheques
• Fietsvergoeding en tussenkomst openbaar vervoer
• Eindejaarspremie en vakantiegeld
• Een uitgebreide en flexibele verlofregeling
Uurrooster :
• Maandag tot en met donderdag : van 7u45 tot 16u30
• Vrijdag : van 7u45 tot 12u15

Meer informatie bekom je bij de personeelsdienst: 016/79 11 13 of via
vacature@holsbeek.be
De kandidaatstelling met cv via mail naar vacature@holsbeek.be of per brief aan
OCMW Holsbeek, Dreef 1, 3220 Holsbeek (t.a.v. de personeelsdienst).
Uiterste datum voor kandidaatstelling : 5 december 2022 om 12 uur.

