De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen beheert en
verhuurt zo’n 2800 sociale woningen en appartementen in Mechelen
en directe omgeving en bouwt koopwoningen. Ons team werkt samen
om de missie van de organisatie op een professionele en
toekomstgerichte manier te realiseren: binnen de grenzen van de stad
Mechelen toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen
aanbieden met specifieke aandacht voor kwetsbare mensen. We willen
onze huurders een warme thuis bieden.
Momenteel hebben wij een vacature voor een (m/v):

1 POLYVALENTE TECHNIEKER
VOOR ONZE GEBOUWEN
(met affiniteit schrijnwerkerij & sanitair)
Neem een kijkje op onze website www.woonpuntmechelen.be en ontdek waar wij ons
elke dag opnieuw voor inzetten. Ben jij de collega waarnaar wij op zoek zijn?
De functie
-

Als polyvalente technieker maak je deel uit van de afdeling Gebouwenbeheer. De
dienst Herstellingen zorgt voor het voor het vakkundig herstellen van gebreken in
de gemeenschappelijke delen van het patrimonium, in de lege woningen ter
bevordering van een vlotte verhuurbaarheid en in de bewoonde panden. Je maakt
deel uit van het team techniekers.

-

Je takenpakket als polyvalente technieker is uitgebreid. Je bent inzetbaar in
verschillende domeinen door je kennis. Het gaat hier voornamelijk om het
herstellen van allerhande kleine defecten & onderhoudswerken in en rond de
woning:
o Kleinere herstellingen
o Schrijnwerk
o Loodgieterij
o Elektriciteit
o Metselwerk
o Proper en veilig houden van de omgeving van gebouwen
o …

-

In deze functie kom je continu in contact met huurders. Daarom ben je een vlot en
sociaal persoon en geef je blijk van 100% betrouwbaarheid en vertrouwen.

Jouw profiel
-

Je bent een technische duizendpoot met de nodige ervaring & vakkennis.
Je bezit een A2-diploma (of gelijkwaardig door ervaring) uit een technische
richting.
Je beschikt over een klantvriendelijke, mature en betrouwbare houding en het
nodige veiligheidsbesef.
Je kan zelfstandig werken, maar ook in groep functioneer je goed.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Ons aanbod
-

Wij bieden je een voltijdse job van onbepaalde duur met brede
verantwoordelijkheden in een ambitieuze en groeiende organisatie, die zichzelf in
vraag durft te stellen, tegemoet wil komen aan (toekomstige)
klantenverwachtingen en sociale huisvesting op de kaart wil brengen.

-

Verloning volgens competenties en ervaring, rekening houdend met de barema’s
D van de Vlaamse Overheid.

-

Bijkomende extralegale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering, maaltijd- en
ecocheques, groepsverzekering, glijdende uren, een gunstige vakantieregeling).

Interesse?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met CV en motivatiebrief vóór 14 januari 2022 naar
mevrouw Niki Verstraeten via niki.verstraeten@woonpuntmechelen.be of via post:
Woonpunt Mechelen, Mevr. Niki Verstraeten, Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht
geslacht, afkomst, leeftijd of beperking.

Opgelet: Van 24 december 2021 tot en met 03 januari 2022 zijn we gesloten. We zullen
mails beantwoorden vanaf 4 januari 2022.

