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Deze vacatures zijn enkel bestemd voor personen die voldoen  

aan de voorwaarden van de inschakelingsbetrekking (Art. 60 §7) 

 

Het OCMW is op zoek naar een 

Veelzijdige arbeider voor het onderhoud van de gebouwen 

(m/v/x) 
           

 

Plaats: Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

Taken: Uw functie is essentieel omdat ze het technische team van het OCMW van 

Sint-Lambrechts-Woluwe versterkt in alle taken van ondersteuning en technische 

dienst van de gebouwen. Dankzij uw werk kunnen de bewoners van het tehuis en 

de medewerkers van de administratie zich in goede omstandigheden ontwikkelen. 

 

Als veelzijdige arbeider zijn dit uw verantwoordelijkheden: 

 

Zelfstandige taken  

 

 Instaan voor routinematige kleine “eenvoudige” depannages 

(nursingmateriaal, vervanging van lichtbuizen …); 

 Instaan voor routineklusjes (kader aan muur hangen, tv plaatsen …) 

 Instaan voor de ontvangst van alle dienstenpakketten (OCMW & 

Erasmus); 

 Instaan voor het onderhoud van de tuinen en de schoonmaak van de 

omgeving; 

 Zorgen voor het opbergen van de zoutzakken voor de waterverzachter; 

 

Taken ter ondersteuning van het technisch team  

 

 Verhuizingen van diverse meubelen; 

 Voltooiingswerken/afwerkingen/schilderwerken; 

 Begeleiding van de chauffeur van de technische dienst voor volgende 

opdrachten:  

- Overbrenging van materiaal van de ene site naar de andere 

- Overbrenging van afgedankte goederen naar het containerpark 



   

Veelzijdige arbeider voor het onderhoud van de gebouwen (m/v/x) – (Ecosoc) 
Pagina 2 van 2 

 

   

- Levering van materiaal voor de andere diensten van het OCMW 

 

 Elektriciteitswerken 

 Loodgieterij/verwarming/sanitair 

 

Vereist profiel en competenties: 

Technische vaardigheden: 

 De veiligheidsvoorschriften toepassen 

 Beschikken over een basiskennis van de bouwtechnieken en -materialen 

 Handgereedschap gebruiken 

 

Relationele vaardigheden: 

 Teamgeest en zin voor communicatie hebben. 

 

Talenkennis: 

 Nederlands of Frans - Niveau A. 

 

Andere vereisten: 

 Een rijbewijs is een pluspunt 

 

Uurrooster:  

Een voltijds uurrooster, van maandag tot vrijdag: 

Van maandag tot vrijdag: van 8 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 16.30 uur 

Middagpauze: 30 minuten - 1 uur 

 

Geplande opleidingen in het kader van de uitgeoefende functie: 

Interne opleidingen op het gebied van technische ondersteuning zullen worden 

aangeboden aan de werknemer en volgens zijn/haar behoeften 

- Basisregels inzake veiligheid 

- BA4 – Elektrische basisvaardigheden 

 

Datum van indiensttreding: 

Zo snel mogelijk. 

 

Om te solliciteren: 

Laat uw arbeidsbemiddelaar weten dat u zich kandidaat wilt stellen door een 

bijgewerkt cv te bezorgen. 


