Deeltijds Medewerker Technische Dienst

• Jouw functie
Hubbie begeleidt mensen met een beperking in wonen, werken, leren ontspannen en vrije
tijd. Wij geloven in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, helemaal zoals hij of zij
is. Wij vinden dat mensen eigen keuzes kunnen maken, vanuit hun unieke kracht, terwijl ze
toch in volle verbinding staan met de wereld daarbuiten. Wij willen dat iedereen een
kwaliteitsvol leven leeft. Wij gaan voor zo gewoon mogelijk én zo specifiek als nodig.
Voor deze deeltijdse functie sta je in voor het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en
renovatiewerken in onze woonhuizen en dagcentra, gelegen in Sint-Gillis, Anderlecht en
Brussel Centrum.
Bijkomend ben je actief betrokken bij het vervoer van cliënten van en naar onze dagcentra.
Ook sta je in voor de logistieke ondersteuning van cliënten bij verhuis of aankoop van
meubilair.
Jouw taken kunnen dus heel divers zijn, afhankelijk van jouw competenties, interesses en
de noden van onze cliënten. Wat voorop staat is het creëren van een veilige en aangename
omgeving voor cliënten en collega’s en het zorgen voor veilig en comfortabel vervoer voor
cliënten die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken.

• Jouw profiel
Je beschikt over de nodige technische vaardigheden om zelfstandig te kunnen werken: het
takenpakket begrijpen en correct uitvoeren, de nodige werktijd correct inschatten en
prioriteiten stellen. Je kan in teamverband werken, neemt actief deel aan overleg en zoekt
constructief naar oplossingen. Je voert je takenpakket op een verantwoorde en
kwaliteitsgerichte manier uit, met respect voor regels en afspraken en met aandacht voor
mogelijke verbeteringen.
Je bent respectvol ten aanzien van mensen die je tegenkomt op de werkvloer.
Je bent flexibel en bereidt om je werkuren, takenpakket en inzichten aan te passen in functie
van gewijzigde noden op de werkvloer.
Wij zoeken iemand met een technische achtergrond maar staan open voor alle sollicitanten
als je maar kan aantonen dat je over de juiste competenties beschikt en als je bereid bent
om veel bij te leren op de werkvloer.
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• Ons aanbod
Werken in de technische dienst van Hubbie is uitdagend, boeiend en leerrijk, met veel afwisseling
op de werkvloer. We verwelkomen je in een tof en dynamisch team met een goede werksfeer en
waarin je kan rekenen op een gepaste ondersteuning om op een zelfstandige manier je taken uit
te voeren.
We zoeken met jou naar een goede work-life balance met flexibele uren die je met de dienst kan
bepalen.
Je verplaatst je dagelijks doorheen alle gemeenten in Brussel, met jouw fiets, het openbaar vervoer
of je eigen wagen. Er is een financiële tegemoetkoming voor deze verplaatsingen.
Verloning volgens barema PC 330 waarbij relevante anciënniteit in rekening wordt gebracht.
Het betreft een deeltijdse job met contract van 50% van onbepaalde duur met onmiddellijke
indiensttreding.

• Procedure
Geïnteresseerd? Stuur je CV & motivatiebrief naar peter.vansanten@hubbie.brussels
Hoofdplaats tewerkstelling:
Jean Robiestraat 29, 1060 Sint-Gillis
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