MultiFunctioneel Centrum: Vekenstraat 1  9255 BUGGENHOUT
tel. (052) 25 04 80  info@capelderij.be
BuSO Capelderij: Vekenstraat 1A  9255 BUGGENHOUT
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LOGISTIEK MEDEWERKER/ TECHNISCHE DIENST (19/38)
Omschrijving
Capelderij vzw, is een kleinschalige voorziening. Vanuit onze erkenning door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), staan wij dagelijks in voor de zorg
van 45 jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. Om onze dagelijkse werking
optimaal te laten verlopen, zoeken wij ondersteuning voor het onderhoudsteam.
Dit team heeft als opdracht het opvolgen van de nodige herstellingen met daarbij
een voortdurende aandacht voor de veiligheid. Tevens staat dit team in voor het
onderhoud van het domein en de infrastructuur. Tevens bieden zij technische
ondersteuning bij tal van evenementen die Capelderij vzw organiseert.
Gezocht profiel:
Hij/zij:
-

kan zelfstandig functioneren
is een echte doe-het-zelver
heeft kennis van elektriciteit
heeft groene vingers
heeft de wil om voor ieder probleem een oplossing te vinden

Aanbod:
een deeltijds contract à rato van 19/38 uren bepaalde duur t.e.m. 31/03/2020
(met mogelijkheid tot verlenging bij gunstige evaluatie)
vergoeding volgens barema VAPH – PC 319.01 – op basis van diploma
- het werkrooster wordt opgemaakt in onderling overleg
een dynamische werkomgeving
terugbetaling woon-werkverkeer (NMBS)
fietsvergoeding
Algemene vereisten:
In het bezit zijn van een rijbewijs B.
Attest van goed gedrag en zeden (model 2) kunnen voorleggen

Plaats tewerkstelling:
MFC Capelderij
Vekenstraat 1
9255 BUGGENHOUT

Erkend en gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Sollicitatieprocedure:
Voor 21 april 2019 ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief en bijhorend curriculum vitae
met als referentie TD/2019/01 via:
-

e-mail naar stef@capelderij.be
schriftelijk naar MFC Capelderij, t.a.v. Stef Ost, Vekenstraat 1, 9255 Buggenhout

Een eerste screening gebeurt op basis van de ontvangen kandidaturen.
Sollicitatiegesprekken zijn voorzien in de week van 23 april 2019.
Meer informatie over deze vacature kan u verkrijgen bij Stef Ost (052/250480).
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