
VACATURE

Medewerker 
Technische Dienst/ 
Elektriciteit & HVAC 

 voltijds - onbepaalde duur

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? 

· We voorzien een snelle opstart en onmiddelijk een
vast fulltime contract.

· IFIC-verloning met overname van nuttige
anciënniteit en diverse extralegale voordelen o.a.
hospitalisatieverzekering, benefits at work, maaltijd-
cheques, fietsvergoeding.

· Een warme, open werksfeer waar mensen
(medewerkers en patiënten) centraal staan. Een
aanstekelijke #wijzijnPittem mentaliteit.

· Een groene werkomgeving waarin je kan wandelen,
sporten of gewoon ontspannen.

· Een cafetaria met een zeer divers en gezond aanbod
aan maaltijden tegen personeelstarief.

INTERESSE? 
Solliciteer per mail, telefonisch of schriftelijk 
bij Griet Tytgat, directeur facilitaire diensten, via 
griet.tytgat@sjp.be of 051/46 70 41.

Raadpleeg ook onze website voor meer info. 

Kliniek Sint-Jozef Pittem, Centrum voor 
psychiatrie en psychotherapie, staat voor 
een warme en innovatieve zorgaanpak. 
Ruim 300 collega’s zetten zich dagdagelijks in 
om mensen met een psychische kwetsbaarheid 
gespecialiseerde zorg op maat te bieden. 
Wil jij letterlijk en figuurlijk meebouwen aan onze 
Kliniek? Dan hebben wij een leuke job vol 
afwisseling voor jou in petto bij onze technische 
dienst. 

OVER DEZE FUNCTIE 

· Je staat samen met je collega’s in voor het preventief en curatief
onderhoud van de technische installaties en gebouwen van het
ziekenhuis.

· Je voert renovatiewerken of aanpassingen uit aan de gebouwen of
installaties, hoofdzakelijk binnen jouw vakdomein. Hiervoor werk je
soms ook samen met externe partners.

· Je helpt je collega’s waar nodig (ook buiten het eigen vakdomein) en
biedt ondersteuning bij speciale gelegenheden.

· Je staat in voor het documenteren van herstellingen en aan-
passingen (elektrische schema's aanpassen, instructies schrijven, etc.)

· Je draait mee in een wachtdienst .

WIE ZOEKEN WE? 

· Je kan zowel zelfstandig werken, als in team.

· Je toont steeds respect voor collega's en patiënten.

· Je bent bereid te werken in een omgeving waar patiëntenzorg
centraal staat.

· Je bent flexibel en bereid je blijvend bij te scholen / kennis te delen
met collega's.

· Je kan werken met gangbare computertoepassingen. (MS Office)

· Je hebt een diploma HBO5 of bachelor elektromechanica

· Je bent schoolverlater of hebt  een eerste relevante werkervaring
achter de rug

· Je hebt een goede kennis van HVAC, elektriciteit en bezit een VCA-
attest of bent bereid dit te halen.

· Je weet hoe je veilig moet werken op hoogte en in besloten ruimten.

www.sintjozefpittem.be > Vacatures Griet.Tytgat@sjp.be
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