
VACATURE

Medewerker
Technische Dienst / 

Schilder 
 voltijds - 

vervangingscontract min. 1 jaar

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? 

· We voorzien een snelle opstart en een fulltime
contract van minimum 1 jaar.

· 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 Kurt 
Lips, hoofd technische dienst, via 051 638 163 of 
kurt.lips@sjp.be of bij Griet Tytgat, directeur facilitaire 
diensten, via 051 467 041 of griet.tytgat@sjp.be
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 voor jou in 
petto bij onze technische dienst. 

OVER DEZE FUNCTIE 

· Jouw hoofdtaak is het uitvoeren van schilderwerken:
- Herstellingen aan schilderwerk
- Nieuwe projecten van A tot Z: voorbereidingswerken, vlies

kleven, schilderen en afwerking

· Daarnaast help je collega’s bij de uitvoering van diverse opdrachten
(kabels trekken, plafond leggen, interne verhuisopdrachten…)

· Af en toe help je bij het klaarzetten en ondersteunen van interne
evenementen

WIE ZOEKEN WE? 

· Je bent onmiddellijk / zo snel mogelijk beschikbaar.

· 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 werkt kwaliteitsvol met de nodige aandacht voor netheid en
afwerking.

· Je hebt een opleiding gevolgd in schildertechnieken of
evenwaardige ervaring. Een eerste werkervaring is een pluspunt
maar geen must.

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

· Een VCA attest is mooi meegenomen.

www.sintjozefpittem.be > Vacatures Kurt.Lips@sjp.be
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