
 
 

 
Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, actief in 200 
landen op het gebied van dringende noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden wij 
vluchtelingen.  
Sinds 2015 beheren Caritas International en Caritas Vlaanderen een opvangcentrum voor asielzoekers in 
Scherpenheuvel. Het opvangcentrum biedt 165 asielzoekers van verschillende nationaliteiten een tijdelijke 
thuis waar zij recht hebben op materiële hulp, medisch en sociaaljuridische begeleiding en toegang krijgen tot 
activiteiten en opleidingen. Op dit moment, zijn wij op zoek naar een  
 

“Onderhoudstechnieker “(m/v) 
 
Hoofdtaken 

 Herstellingen uitvoeren (bijv. defecten aan verlichting, verwarming, sanitair, schilderwerken, …). 
 Kamers terug in hun oorspronkelijke staat herstellen na vertrek van bewoners. 
 Toezicht houden en veiligheid in het gebouw (alarmcentrale, brandblussers, …) controleren. 
 De bewoners helpen met herstellingen (bijv.: fietsatelier, verven kamers, …). 
 Het parkgebied onderhouden samen met externe partners. 
 Diverse materialen voorzien of aankopen om reparaties uit te voeren. 
 Herinrichten van ruimtes die een nieuwe bestemming krijgen. 
 Bestaande technische processen verbeteren. 
 Mee zorgen voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en te 

signaleren volgens de voorgeschreven procedures. 
 Indien nodig, meehelpen met het vervoer van bewoners naar dringende afspraken. 
 

 

Profiel 
 Technische opleiding met een paar jaar ervaring als onderhoudstechnieker. 
 Goede kennis van elektriciteit, verwarming en sanitair. 
 Zelfstandig en planmatig gericht met uitstekend verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Teamgericht met een positieve en constructieve houding. 
 Zeer goede kennis van het Nederlands met kennis van andere talen als pluspunt. 
 Rijbewijs B. 
 De principes van Caritas International delen en bewust kiezen voor een multiculturele werkomgeving. 

 
Interesse? E-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief)  met als mededeling „Onderhoudstechnieker“ 
vὀὀr 15 januari 2020 naar cv@caritas.be (*) 
 
 
Ons aanbod? Caritas biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een warm en 
dynamisch team. U kunt rekenen op een marktconform salaris en voordelen. Uurrooster van 9u tot 17u 
met 1 weekdag van 12u tot 20u. 
 
De succesvolle kandidaten zullen worden verzocht om 2 referenties en een certificaat van goed gedrag en 
zeden model 596-2 te verstrekken. 
 
(*) De kandidaten die niet binnen de maand worden  gecontacteerd , zijn helaas niet weerhouden voor deze vacature.  

 

 

 ONDERHOUDSTECHNIEKER (M,V) 

ONBEPAALDE DUUR CONTRACT VOLTIJDS OF 80% 
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