
Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie die mensen met 
een beperking, maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en hun 
omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkorganisatie kunnen 
we mensen vanuit een heel ruim aanbod de juiste ondersteuning op 
maat bieden. We creëren activiteiten, dienstverlening en werkplekken 
voor en door mensen en dit op vlak van werken, wonen, vorming & 
vrije tijd, gezin & kind, mobiele ondersteuning en therapie. Voor onze 
technische dienst zijn wij op zoek naar een polyvalent medewerker 
eindafwerking.

De technische dienst is verantwoordelijk voor:
• de opvolging van nieuwbouwprojecten, verbouwprojecten en 

andere specifieke projecten
• grotere herstellings- of renovatiewerken van de bestaande 

gebouwen
• kleinere dagdagelijkse ad hoc reparatiewerken 
• periodieke preventieve onderhoudstaken van gebouwen en 

technische installaties
• afvalbeheer en afvalstromen

BOUWPROJECTEN

VACATURE

POLYVALENT MEDEWERKER EINDAFWERKING

‘Je bent een handige 
harry die instaat voor 
de fases die volgen op 
de ruwbouw.’  

‘Je werkt zelfstandig en efficiënt’  



OPDRACHT
Als polyvalent medewerker eindafwerking ben 
je verantwoordelijk voor algemene bouw- en 
renovatiewerken. Taken die tot deze functie behoren, 
zijn: 
• Renoveren, herstellen, opkitten en behangen van 

muren
• Leggen van laminaat en afwerking van plinten
• Plaatsen van gyprocwanden
• Renoveren van plafonds
• Wandtegels plaatsen
• Schilderwerken intern en extern
• ...
Kortom, je bent een handige harry (m/v) die instaat 
voor de fases die volgen op de ruwbouw tot aan de 
eindafwerking.
Je houdt hierbij maximaal rekening met voorschriften 
rond veiligheid, milieu en hygiëne. Je rapporteert aan de 
coördinator van de technische dienst.

Je hebt een goed technisch inzicht, kan problemen 
correct analyseren en prioriteiten stellen. Je beschikt over 
goede sociale vaardigheden en bent communicatief 
sterk. Je kan zelfstandig en efficiënt werken. Je bent een 
expert wat betreft de verschillende domeinen van de 
eindafwerking. Daarnaast bezit je een basiskennis in de 
domeinen van de bouw, cv en sanitair en elektriciteit. 

COMPETENTIES

Je wil werken in een organisatie met een  
maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact 
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. 

AANBOD & TROEVEN

• We bieden jou een voltijds contract van onbepaalde 
duur met verloning volgens barema 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 tegelijk stabiliteit en 
werkzekeherheid.

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

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature vóór 19 februari 2023 
via e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 
aanpak van je kandidatuur. Meer info over Groep Ubuntu kan je vinden op onze website.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Steffy Tran

Binnen bepaalde disciplines kan je ook zelf de werken 
uitvoeren. 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 hebt een rijbewijs B. 


