
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum vacature: 25/03/2022 

 
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking 
en/of een niet-aangeboren hersenletsel.  
We zoeken een nieuwe collega:   
 

ELEKTROTECHNIEKER /  

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST (Kluisbergen) 
 
Wie ben jij?  
Je bent sterkt in elektrotechniek, je ziet werk en je wil de handen uit de mouwen steken. Dan 
zoeken we jou! 
 
Wat doe jij?  
Je takenpakket bestaat uit twee delen:  
 
1.Elektrotechniek 
 
Het is je kerntaak om te zorgen voor het installeren, onderhouden en herstellen van 
elektrische voorzieningen: 

 Je controleert de gebouwen en installaties op de verschillende locaties van de vestiging 
Kluisbergen/Ronse 

 Je meldt schade en herstelt die of geeft advies over herstellingen. 

 Je volgt het gebouwenbeheersysteem (Schneider), de oproep- en camerasystemen (Televic), 
enzovoort … op. Je doet aanpassingen aan het wifi-netwerk, de telefonie, VoIP-toestellen, 
smartphones, … Je kan op afstand met de computer inloggen en het regelproces bijsturen. 

 Je doet voorbereidende werken voor technische aankopen. 

 Je biedt ondersteuning aan of je werkt samen met externe firma’s voor plaatsing van nieuwe 
installaties en voor technische herstellingen. 

 Je voert alle werken steeds volgens de geldende veiligheidsvoorschriften uit. 

 

2. Medewerker technische dienst 
 
Je kan ook steeds ingezet worden in de andere uitvoerende terreinen van de technische dienst. 

 Je biedt ondersteuning en werkt samen met derden (intern en extern) om activiteiten of 
evenementen tot een goed einde te brengen (bv alles klaarzetten voor feesten, verhuis 
cliënten, …) 
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 Je volgt dagelijkse aanvragen en meldingen vanuit de leefgroepen op. 

 Je voert alle werken steeds volgens de geldende veiligheidsvoorschriften uit. 

 In alles wat je doet, werk je nauw samen met het diensthoofd Infrastructuur. 
 

Waar werk jij?  
Vestiging Kluisbergen, Stationsstraat 3 in Kluisbergen 
Je werkt ook in de afdeling Ronse en indien nodig spring je bij op de andere locaties. 
  
Wie ben jij?  
Je volgde een technische opleiding elektriciteit en je hebt al enige ervaring. Je hebt daarbij grote 
interesse in computergestuurde technieken. Je kan zeer goed zelfstandig én in teamverband werken.   
Je hebt goesting om bij ons aan de slag te gaan en je kan ons overtuigen van je enthousiasme.  
 

Wat bieden wij?  

 Een voltijds contract van onbepaalde duur mét een aantrekkelijk verlofstelsel 

 Startdatum: wordt samen bepaald, streefdatum is 1 mei 2022 

 Verloning: volgens barema PC 319.01 en afgestemd op je diploma, relevante anciënniteit 
kan worden meegenomen indien geattesteerd  

 Uurrooster: weekdagen van 8u tot 16u30  

 Permanentie: 1 keer per 3 weken (avond, nacht en weekend)  

 Omgeving: warme werkplek, toffe collega’s, af en toe een feest, geen files, wel 
fietsvergoeding, warme maaltijd aan democratische prijzen  

 
 

Wil jij meer weten?  
 
Mail of bel ons: Frank Persoons, diensthoofd en Ilse Bockstaele, stafmedewerker 
medewerkersbeleid. Beiden kan je bereiken via 055/33 96 96. Via mail : 
frank.persoons@vzwdebolster.be en ilse.bockstaele@vzwdebolster.be .  
 
 

Diversiteit  
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 

 

Interesse ? 
 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via de website 
www.vzwdebolster.be/vacatures of per e-mail vacatures@vzwdebolster.be.  
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