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CAW Noord-West-Vlaanderen zoekt een 

Medewerker 
Technische dienst 
Je maakt deel uit van de 
technische dienst 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie die hulp biedt op verschillende 
levensdomeinen. Wij informeren, adviseren en bieden deskundige hulp aan om het welzijn 
en de levenskwaliteit van mensen uit de regio te versterken. We signaleren maatschappelijke 
problemen en situaties van verontrusting en bouwen via preventie mee aan de opbouw van 
een zorgzame samenleving. We brengen onze hulpverlening dicht bij de mensen en hebben 
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een groot vertrouwen in 
de krachten en groeikansen van cliënten en hun omgeving. Het CAW kan daarvoor rekenen 
op ongeveer 250 gemotiveerde medewerkers. 

 Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op www.cawnoordwestvlaanderen.be. 

De teams zijn de uitvalbasis voor de medewerkers. Met vertrouwen als basishouding, respectvolle 
omgang, open en duidelijke communicatie naast waardering en erkenning van de kwaliteiten en 
talenten streven we naar een sterke collegialiteit en samenwerking binnen en tussen de teams. 

We zijn op zoek naar iemand die ten volle achter onze missie en visie staat en die 
verschillende competenties in huis heeft. 



 

Onze nieuwe collega is iemand die: 
● gedreven en geëngageerd is vanuit de overtuiging dat je het verschil kan maken door 

een solidaire opstelling met kwetsbare mensen. 

● cliëntgericht is door de vragen en behoeften van de cliënt centraal te stellen rekening 
houdend met de doelstellingen van het team. 

● Integer is en consequent handelt naar de waarden en omgangsregels van de functie en 
het CAW. 

● zelfstandig kan werken in verbinding met collega's en verantwoordelijkheid kan nemen, 
op een creatieve wijze hindernissen en problemen oplost. 

● getuigt van een cultuursensitieve basishouding. 

● intern en extern samenwerkt om een gezamenlijk resultaat op maat af te leveren. 

 

Jouw opdracht: 

Je staat als medewerker van de technische dienst mee in voor het onderhoud en de 
herstellingen van het patrimonium van CAW Noord-West-Vlaanderen.  
Dit patrimonium bestaat enerzijds uit de burelen die gelegen zijn in Oostende, Blankenberge, 
Torhout en Brugge. Daarnaast beschikt het CAW over een brede waaieren aan opvanglocaties 
binnen de regio Noord-West-Vlaanderen (studio’s, groepsopvang, gezinswoningen) waarin 
dak-en thuisloze cliënten tijdelijk onderdak vinden. 
 
De opdracht focust zich in de eerste plaats op de regio Oostende, waar je ook jouw vaste 
standplaats hebt. Je staat zelfstandig in voor de opvolging, de planning en de uitvoering van het 
werk via een elektronisch ticketsysteem. 
In samenwerking met de coördinator Facilty – die je rechtstreeks leidinggevende is – en je 2 
collega’s van de technische dienst, kan je ook ingezet worden in de ruimere regio. 
 

Kennisvereisten 
 

● inzicht in de praktische organisatie van technische taken; 
 

● basisvaardigheden PC (opvolgen online ticketsysteem, mail via google-omgeving); 
 

● voldoende technische kennis op diverse vlakken: 
o Vaardigheden met betrekking tot behangen en schilderen, elektriciteit, sanitair, 

schrijnwerk, kleine metselwerken, stukadoren, vloerbekleding,  … 
 

● communicatieve vaardigheden in functie van de samenwerking met zowel de diverse 
teams als met  collega’s van de technische dienst: 

o in team kunnen functioneren; 
o taken zelfstandig kunnen uitvoeren; 
o flexibiliteit; 
o stressbestendig zijn; 



 

o goed kunnen organiseren en oog hebben voor een goed resultaat. 
 

Opleidingsniveau – diplomavereisten 
 

● minimaal een kwalificatiegetuigschrift hoger secundair beroepsonderwijs of lager 
secundair  technisch onderwijs. Ervaring strekt tot voordeel. 
 

● rijbewijs B is noodzakelijk. 
 

Ons aanbod: 
● een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing 

● een deeltijds contract voor 19 uur, onbepaalde duur 

● functiegebonden loon volgens barema L3, paritair comité 319.01 en relevante 
anciënniteit 

● indiensttreding vanaf januari 2020 

Meer info? 
● voor bijkomende informatie kan je terecht bij Jens Jaecques, coördinator Facility via 

jens.jaecques@cawnoordwestvlaanderen.be of 0471/41.40.50   

● de functieomschrijving is opvraagbaar via Jens Jacques 

Geïnteresseerd? 
● stuur voor 4/12/2020  je motivatiebrief en CV per e-mail naar 

sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be  of per post naar Ruddershove 8, 8000 Brugge en 
dit ter attentie van Katrien Delrue, directeur Organisatie 

● De eerste selectieronde gaat door op 9/12/2020. 
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