
Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met  een verstandelijke beperking om 
volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle 
domeinen van het leven: wonen, werken, leren en vrije tijd. Ten Anker vzw is een 
kleinschalige en autonome organisatie die zich afstemt op de regionale noden. Voor onze 
technische dienst zijn wij op zoek naar een: 

MEDEWERKER TECHNISCH ONDERHOUD 
 
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?  
Als medewerker technisch onderhoud zal je jou voornamelijk toespitsen op het onderhoud van onze drie sites. 
Jouw verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
▪ Het preventief onderhouden van gebouwen, de omgeving en installaties. 
▪ Het herstellen van gebouwen, sanitaire voorzieningen, gebruiksvoorwerpen en technisch materiaal. 
▪ Het bieden van logistieke ondersteuning zoals het vervoer naar het containerpark, het sorteren van afval, 

het helpen bij de verhuis en bij activiteiten of evenementen.  
▪ Het betrekken van cliënten door het delegeren van deeltaken binnen het eigen takenpakket. 

 
Wie zoeken wij?  
Jouw natuurlijk werkhouding valt samen met onze kerncompetenties: klantgerichtheid, luisteren, samenwerken, 
verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit. Als medewerker technisch onderhoud kan je zelfstandig werken en zelf 
je eigen werk plannen en organiseren. Je ziet werk en kan zelf de prioriteiten bepalen. Je kan problemen 
herkennen en efficiënte oplossingen voorstellen en uitvoeren. Daarnaast heb je een groot leervermogen. 
  
Kortom zijn wij op zoek naar een allround klusjesman. Er zijn geen specifieke diplomavereisten. We zoeken iemand 
die praktische kennis heeft van elektriciteit, sanitair, schilderen en groenbeheer. Hoe ruimer, hoe beter. Gezien 
de taken moet je in staat zijn fysieke arbeid te verrichten, waaronder heffen en tillen. Ook ben je bereid tot 
telefonische weekend permanentie bij technische problemen (en uitzonderlijk ter plaatse gaan). Daarnaast ben je 
in staat om cliënten te betrekken in je takenpakket. Ook kan je vlot overweg met de PC, internet, e-mail en de 
verschillende MS-office pakketten. Tot slot ben je in het bezit van een rijbewijs B (andere rijbewijzen zijn een 
pluspunt).  
 
 

Wat krijg je er voor terug? 
Je werkt in een kleinschalige voorziening waar iedereen, bewoners en medewerkers, elkaar kent. Wij zijn een 
dynamische organisatie die volop aan het innoveren is waarbij je uitgedaagd wordt om mee te denken en 
initiatieven te nemen. Je krijgt heel wat regelruimte in ruil voor eigenaarschap en werkt in een open communicatie 
samen met de directie, leidinggevende, de collega’s, de familie en het netwerk. Op vlak van arbeidsvoorwaarden 
bieden wij: 
▪ Een bediende contract van onbepaalde duur (vast). 
▪ Tewerkstelling bij voorkeur 4/5 (32 uur), maar dit is bespreekbaar. 
▪ Een vast uurrooster met dagwerk. 
▪ Verloning volgens PC 319.01 volgens diploma met relevante anciënniteit. 
▪ 40 uren werkweek met compensatie van 12 arbeidsduur verminderingsdagen. 
▪ Een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor internet thuis. 
▪ Eindejaarspremie, 2e sectorale pensioenpijler en sectorale verlofregeling die opbouwt volgens leeftijd. 

 
 

Interesse?  
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature vóór 15/12/2022 via e-mail naar 
daphne.de.bruycker@tenankerwaregem.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw 
kandidatuur. Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.tenankerwaregem.be  
Volg ons op Facebook www.facebook.com/tenankerwaregem. 
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