
Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen 
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en 
hun omgeving inspireert en ondersteunt. 
Als netwerkonderneming kunnen we vanuit een heel ruim aanbod 
de juiste ondersteuning op maat bieden, voor en door mensen, 
en dit op vlak van werken, wonen, vorming en vrije tijd, gezin en 
kind, mobiele ondersteuning en therapie. Voor onze technische 
dienst zijn we op zoek naar een medewerker technische dienst 
sanitair en CV.

SANITAIR & CV

VACATURE

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST

‘Ben jij een handige 
harry die graag de 
handen uit de mou-
wen steekt?’  

‘Je bent thuis in verschillende disciplines’  



OPDRACHT

In deze functie maak je deel uit van de technische dienst 
Deze dienst is verantwoordelijk voor: 

• De opvolging van nieuwbouwprojecten, 
verbouwprojecten en andere specifieke projecten 

• Grotere herstelling- of renovatiewerken van de 
bestaande gebouwen in onze netwerkonderneming 

• Kleinere dagdagelijkse ad hoc reparatiewerken 
• Periodieke preventieve onderhoudstaken van 

gebouwen en technische installaties
• Afvalbeheer en afvalstromen

   Je houdt hierbij maximaal rekening met voorschriften 
rond veiligheid, milieu en hygiëne. Je rapporteert aan 
de coördinator van de technische dienst.

COMPETENTIES

Je wil werken in een organisatie die een maatschappelijke 
meerwaarde en een sociale impact creëert, waar we 
diversiteit als een rijkdom beschouwen en waar de mens 
centraal staat. Jouw basishouding stemt overeen met de 
visie en de kernwaarden van Groep Ubuntu: je handelt 
vanuit een emancipatorische grondhouding en een 
holistische en inclusieve visie.

Je hebt een goed technisch inzicht, kan problemen 
correct analyseren en prioriteren. Je beschikt over goede 
sociale vaardigheden en bent communicatief sterk. 
Je kan zelfstandig en efficiënt werken. Je bent thuis 
in verschillende disciplines: van bouw en elektriciteit 
tot afwerking. Binnen bepaalde disciplines kan je zelf 
ook de werken uitvoeren. Daarnaast heb je reeds een 
aantal jaren ervaring in sanitair, CV, verluchting, EPB. 

AANBOD & TROEVEN

• We bieden je een voltijds contract onbepaalde 
duur aan met verloning binnen de barema’s van 
paritair comité 319.01. Loon is binnen deze barema’s 
bespreekbaar op basis van profiel, relevante ervaring 
en diploma. 

• Een aantrekkelijke verlofregeling volgens PC 
319.01 die opbouwt volgens leeftijd. 

• Tewerkstelling in een vooruitstrevende en 
groeiende organisatie met een warme, persoonlijke 
en professionele werksfeer en een maatschappelijke 
en sociale meerwaarde. We bieden tegelijkertijd 
stabiliteit en werkzekerheid. 

• Een boeiende en gevarieerde job waarin je flexibel 
kan werken, met aandacht voor een goede work/
life balans. 

• Mogelijkheid tot doorgroei mogelijkheden binnen 
het team (plannen en organiseren van opdrachten, 
aansturen en opvolgen van een klein team)

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 11 december  via 
e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 
aanpak van je kandidatuur. . Meer informatie over onze organisatie kan je terugvinden 
op onze website.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Dit zowel bij het plaatsen van nieuwe installaties en 
het uitvoeren van herstellingen en renovaties. Kortom, 
je bent een handige harry die graag de handen uit de 
mouwen steekt. Je houdt van teamwork en neemt graag 
verantwoordelijkheid en ownership op. Je bent in het 
bezit van een rijbewijs B. 


