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CAW Limburg is op zoek naar een (m/v/x) 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER INFRASTRUCTUUR 

Ben jij een administratieve duizendpoot en zorg jij er graag voor dat alles op kantoor letterlijk op wieltjes 
loopt?  Lees dan vooral verder, deze vacature is mogelijk wat jij zoekt! 

Profiel 
Secundair ASO of TSO 

Goede kennis van het Nederlands   

Contract 
Een contract onbepaalde duur – Tewerkstellingsbreuk 50% (19u00) 

Start tewerkstelling 
02/11/2022 

Plaats van tewerkstelling 
Genk 

Vergoeding 
Volgens P.C. 319.01, barema A2 – aangevuld met extralegale voordelen 

Solliciteren 
Stuur een gemotiveerd schrijven met referentie “vacature 2022-78” en CV voor 02-10-2022 naar 
marc.knapen@cawlimburg.be, jean-marie.schepers@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be.   

Meer info te verkrijgen bij Marc Knapen, facility manager - marc.knapen@cawlimburg.be – 0472/22.05.64 of 
bij Jean-Marie Schepers, Stafmedewerker – jean-marie.schepers@cawlimburg.be – 0473/63.42.87 

Selectieprocedure 
Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden 
uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden 
model 2) voor te leggen.   

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende 
culturen en/of die beschikken over interculturele competenties. 
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Wie zijn wij? 
CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële 
hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter 
beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge 
van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren. 

Wat verwachten wij van jou? 

1 Plaats in de organisatie 

Je maakt deel uit van de dienst infrastructuur en werkt onder leiding van de facility manager en 
stafmedewerker infrastructuur.  Je bent tevens één van de verbindingsfiguren tussen jouw team en andere 
(interne en externe) werkingen. 

2 Takenpakket 

 Je digitaliseert en klasseert binnenkomende documenten 
 Je brengt alle installaties, keuringen en lopende onderhoudscontracten in kaart 
 Je houdt het overzicht van het patrimonium up to date in Topdesk (platform voor gebouwenbeheer) 
 Je volgt de ticketing op in Topdesk 
 Je behandelt verzekeringsdossiers en volgt deze verder op 
 Je bezorgt leidinggevende en medewerkers de nodige en relevante info   

3 Kennis en ervaring 

 Microsoft Office 365 (cloud omgeving) 
 Microsoft collaboratietools (Onedrive, teams en sharepoint) 
 Kennis van Topdesk is een pluspunt 
 Basiskennis van bouwtechnische aspecten is een pluspunt 

4 Kerncompetenties 

 Integriteit 
 Cliëntgerichtheid 
 Flexibiliteit 
 Samenwerking 
 Reflectief vermogen 

5 Functiespecifieke competenties 

 Zelfstandigheid 
 Plannen & Organiseren 
 Analytisch vermogen 
 Initiatief 
 Mondelinge en schriftelijke Communicatie 

6 Waarden 

 Authenticiteit 
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 Gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk respect 
 Inlevingsvermogen 

Wat bieden wij je? 
 Een afwisselende job 
 Contract onbepaalde duur van 50% met een vast uurrooster  
 Een intern uitgewerkt ondersteuningsaanbod met intervisie en supervisie 
 De mogelijkheid tot zelfontplooiing via vorming, training en opleiding 
 De garantie dat geen dag dezelfde is 
 Verloning volgens PC 319.01, barema A2 
 Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering  
 Sociaal abonnement inclusief fietsvergoeding 
 Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen 
 Eindejaarspremie 


