meewerkend ploegbaas technische ploeg
Onze organisatie
Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of
autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd.
We hebben negen leefgroepen verspreid over regio Antwerpen, een dagbesteding, een kamertraining en een team van mobiel
en ambulant begeleiders.
De technische ploeg
De technische ploeg staat in voor algemene kluswerken (zowel binnen- als buitenwerkzaamheden) in onze huizen en
gebouwen. Deze zijn verspreid over regio Antwerpen (Schilde, Berchem, Nijlen, Schoten, Wuustwezel, Ekeren en Kapellen). Je
vertrekt vanuit onze centrale diensten (Schoten) met een gevulde camionette naar één of meerdere van onze locaties. Als
meewerkend ploegbaas leg je verantwoording of aan het hoofd technische ploeg en vorm je onderdeel van een klein team
technische medewerkers.
Jouw takenpakket










Een jaarplanning opmaken voor onderhoudswerken in onze huizen en gebouwen
Planningen maken zowel op korte- als lange termijn
Voorbereiden en aansturen van werkzaamheden
Materialen bestellen
Realistische kostenramingen opmaken
Medewerkers informeren en aan opdrachten toewijzen
Transparante communicatie nastreven met de locatie waar werkzaamheden plaatsvinden
Operationeel inzetbaar zijn op de werkvloer en ondersteunen bij algemene kluswerken
Beleidsplannen samen met het hoofd technische ploeg omzetten in actieplannen

Functievereisten












Je behaalde een bachelor diploma en kan een eerste relevante werkervaring in een soortgelijke functie voorleggen
Technische vaardigheden en inzichten mogen je zeker niet ontbreken
Idealiter ben je van alle markten thuis
Je ziet werk en neemt initiatief
Je beschikt over aanpassingsvermogen en bent stressbestendig
Je bent sterk in werkorganisatie en planning en hebt een probleemoplossend vermogen
Digitale tekenprogramma’s zoals AutoCAD en GstarCAD zijn je niet onbekend
Je bent vertrouwd met Word, Excel en Outlook
Als meewerkend ploegbaas ben je bereid mee te ondersteunen op de werkvloer
Goede kennis van de Nederlandse taal
In het bezit van een rijbewijs B

Ons aanbod









Een vast contract van onbepaalde duur van 38u/week met opstart vanaf januari 2023
Verloning volgens barema L1 (bachelor) in PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt overgedragen
Een goede balans werk-privé en een aantrekkelijk verlofstelsel
Een eindejaarspremie, vakantiegeld en vanaf 6 maanden vast in dienst een voordelenkaart van Merits en Benefits
Leuke sfeer met toffe collega’s, open communicatie en een informele werkomgeving met ruimte voor een babbeltje
Teambuildings, personeelsfeest en doorheen het jaar kleine (thema gebonden) attenties
Een plekje binnen een organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door zijn ondersteuning naar medewerkers
Een uitgebreid onthaal bij opstart en een gezonde feedbackcultuur

DEUZELDLAAN 202, 2900 SCHOTEN | WWW.DENNENHOF.ORG





Werken volgens het principe van “huis in de rij” aldus een kleinschalige, warme en huiselijke omgeving
Je ontvangt een woonwerkvergoeding (met de wagen en/of de fiets) of abonnement openbaar vervoer
Voor dienstverplaatsingen mag je gebruikmaken van onze dienstwagens en elektrische fietsen.

Kom bij ons werken
Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via sollicitaties@dennenhof.org. We nodigen je graag uit voor een gesprek.
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