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 Technisch medewerker  
38u/38u  

Diploma L2 of L3 

Contract onbepaalde duur 

Locatie Beveren 

    

 Wie zijn wij? 
 
Raakzaam vzw wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen.  Vanuit onze 
waarden met aandacht , ondernemend, duurzaam, verbindend, co-creatief en veerkrachtig 
willen we kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische 
context.   
 
Om onze technische ploeg te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die vnl; 
tewerkgesteld zal zijn op onze locatie te Beveren (Cretenborchlaan 9) 
 

 

 Welke taken neem je op? 

 
- Samen met je collega’s van de technische dienst doe je de nodige schilderwerken en 

klusjes in onze gebouwen. 
- Je verzorgt mee de verhuis van meubilair van de ene locatie naar de andere. 
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- Je kan ook ingezet worden voor het onderhoud van de gebouwen, de infrastructuur en 
de tuin (gras afrijden, hagen snoeien, paadjes aanleggen,…) van de voorziening en dit 
op onze verschillende locaties. 

- Je staat in voor het basis onderhoud van voertuigen en biedt het voertuig oa aan voor 
een technische controle of voor herstellingswerken in de garage. 

- Je doet verslaggeving van de uitgevoerde werkzaamheden zodat er vlotte 
communicatie is met andere betrokkenen. 
 

 Wat verwachten we van jou? 
 

- Je werkt actief mee aan een positieve organisatiecultuur.  

- Je leert in dialoog vanuit waardering, feedback en reflectie over jezelf en de ander. 

- Je draagt de warme eigenheid van Raakzaam mee uit. 

- Je kan flexibel zijn en je past je makkelijk aan bij veranderende werkomstandigheden ( 

hoogdringende taken, andere werkplek, andere werkplanning, andere werkuren, ....) 

- Je voert je werkzaamheden efficiënt en doeltreffend uit. 

- Je kan je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands. 

- Je kan zelfstandig werken, je neemt makkelijk initiatief en staat open voor feedback. 

- Je werkt samen met je collega’s in een klein technisch team.  

- Je werkt volgens de afspraken die gelden in de organisatie 

- Je gaat op een respectvolle manier om met informatie.   

- Voeling met onze doelgroep is een pluspunt. 

- Je werkt voornamelijk op onze locatie in Beveren 

- Je hebt een diploma L2 of L3. 

- Je beschikt min over een rijbewijs B. 

 

 

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

 

- Een uitdagende job in een enthousiast en gedreven team.  
- Je ontvangt een contract onbepaalde duur. 38u/week. Onmiddellijke indiensttreding. 
- Jouw diensturen zijn bespreekbaar (ma-vrij). 
- Je ontvangt een correct loon, volgens de barema’s en regelgeving binnen het paritair 

comité 319.01 (de loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH). Je anciënniteit 
wordt hierbij volgens de reglementering van de subsidiërende overheid meegenomen.  

- Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een auto-
onkostenvergoeding. Je geniet van een groepsverzekering en hebt de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering. 

- Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een fijne balans tussen je werk en privé, 
alsook ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke professionele groei. 

- Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane sfeer 
waarin we professioneel samenwerken en aandacht hebben 
voor persoonlijke ontwikkeling 
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Hoe solliciteer je bij ons? 
 

Je solliciteert via de website www.raakzaamvzw.be en stuurt je motivatiebrief en CV in bijlage 
mee aan Nancy Seghers, coördinator facilitaire dienst,  graag tegen uiterlijk   2 februari 2023.  
 
Datum verschijnen vacature: 17/01/2023 

contactpersoon • Nancy Seghers 

e-mail • Nancy.Seghers@raakzaam.be 

tel • 0496-68 89 55 

 


