
VACATURE

 Stafmedewerker 
Masterplan en Bouw/ 

Ingenieur 
 voltijds - onbepaalde duur

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? 

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

· Een uitdagende jobomgeving waarin jij je persoonlijk
verder kan ontplooien alsook je expertise in relatie
totuitbouw van de functie verder kan ontwikkelen.

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

· 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 051/467 041.

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. 
Onze site zal de komende jaren ingrijpend 
veranderen door de uitvoering van ons 
Masterplan. We zoeken momenteel een extra 
stafmedewerker Masterplan en Bouw die 
letterlijk en figuurlijk mee wil bouwen aan de 
toekomst van onze Kliniek.  

OVER DEZE FUNCTIE 

· Je bent, in overleg met de directeur facilitaire diensten, 
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van het masterplan. De 
nadruk van jouw opdracht hierbij ligt op de technieken (elektriciteit, 
HVAC, sanitair, brand, ascom,…)

· Je neemt enkele grote en kleinere bouwprojecten op jou van A tot Z: 
ontwerp, bestekopmaak, het opvolgen van de uitvoering, de 
begeleiding van opleveringen tot en met de nazorg van de projecten. 
Hierbij bewaak je steeds zowel de planning als het budget.

· Je capteert interne noden en vragen en vertaalt deze in concrete 
plannen.

· Je participeert in intern en extern overleg rond het Masterplan en 
verdedigt hierbij steeds de belangen van de Kliniek.

· De technische en bouwkundige aspecten van jouw job, communiceer 
je op een begrijpelijke manier binnen het ziekenhuis.

· Je ondersteunt de interne preventie-adviseur.

WIE ZOEKEN WE? 
· Je hebt een diploma industrieel ingenieur bouwkunde en beschikt 

over een attest preventieadviseur (min. niveau 2). Je kan bij 
voorkeur 5 jaar werkervaring in projectopvolging voorleggen.

· Je bezit een grondige praktische kennis van de verschillende 
vakdomeinen met nadruk op technieken.

· Je kan vlot overweg met gangbare software alsook 
tekenprogramma’s (autocad of gelijkwaardig)

· Je weet uit ervaring hoe belangrijk planning- en budgetbeheer zijn.

· Je hebt weet van alle toepasselijke (wettelijke) procedures en de 
deontologische code.

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

· Je bent een sterke communicator (mondeling en schriftelijk) en 
bent verbindend-collegiaal.

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