
 
 

Het O.C.M.W. VAN GANSHOREN zoekt 
 

Twee voltijdse polyvalente arbeiders (M/V/X) voor de technische 
dienst in het kader van een vervangingscontract  

 
Home Heydeken biedt een verblijfsmogelijkheid aan 131 bewoners, waarvan 77 in ROB-bedden 
(RustOordBedden) en  55 in RVT bedden ( Rust- en VerzorgingsTehuis).  
Een technische ploeg (hoofd van de technische dienst, assistenten en technische medewerkers) zorgt 
voor het dagelijks onderhoud van de infrastructuur, de installaties en van het materiaal, om zo 
technische problemen van het tehuis en het OCMW te voorkomen of op te lossen. 
 
Taken: 
 
Als polyvalent medewerker in de technische ploeg, onder het gezag van de dienstverantwoordelijke 
van de technische afdeling: 
 

• U voert diverse onderhouds- en herstellingswerken uit op de volgende gebieden: loodgieterij, 
verwarming en elektriciteit; 

• U voert kleine tuinwerken uit; 

• U voert logistieke interventies uit: het afhandelen van het werk 

• U volgt de instructies van uw dienstverantwoordelijk op. 
 
Profiel:  
 

• U heeft praktische kennis van elektriciteit, verwarming en loodgieterij; 

• U bent nauwgezet, georganiseerd en proactief; 

• U bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken; 

• U bent in staat problemen te identificeren en oplossingen voor te stellen aan uw 
dienstverantwoordelijke. 

 
Uw troeven: 
 
U beschikt over een rijbewijs B. 
 
Wij bieden aan: 
 

• twee voltijdse vervangingscontracten van onbepaalde duur (37u30/week) 

• Barema (bruto basisbedrag per volle maand): niveau E (2.086,48 euro), niveau D (2.208,73 euro) 
of niveau C (2.279,40 euro) 

• mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van beroepservaring   

• eindejaarspremie 

• taalpremie indien u slaagt voor de SELOR-examen 

• gratis openbaar vervoer 

• maaltijdcheques 

• hospitalisatieverzekering (tussenkomst OCMW 50%) 

• Vormingsplan 

• Aantrekkelijke verlofregeling 
 
Geïnteresseerd ?  
Stel uw kandidatuur vóór 15 september 2022 per mail (jobs@ocmwgan.irisnet.be). 
U dient u kandidatuur in met een geactualiseerd CV, een motivatiebrief en een kopie van het vereiste 
diploma (of gelijkwaardigheidsattest)  
 
Vragen? :  U kan de dienst Human Ressources van het OCMW van Ganshoren contacteren  
(02/422.57.57 en/of jobs@ocmwgan.irisnet.be) 
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