
Klaar voor een nieuwe uitdaging waarin jij het verschil kan maken?
Stel je dan kandidaat bij CAW De Kempen als:

Technieker / Onderhoudsmedewerker

Dit betreft een overeenkomst van 50% of 80% voor onbepaalde duur. 

Waar kom je terecht?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, 
relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, 
kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn 
van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar 
volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. 

Wat doe je?

✔ Je staat in voor klein en groot onderhoud op de verschillende locaties van CAW De 
Kempen in Turnhout, Herentals, Geel, Mol en Hoogstraten. 

✔ Je ondersteunt de gebouwverantwoordelijke met herstellingswerken aan gebouwen en 
gebouwtechnische systemen. 

✔ Je voert hierbij de dagelijkse  onderhouds- en herstellingswerken uit, dit behelst onder 
meer: onderhoud deuren en sloten, vervangen verlichting, binnen- en buitenschrijnwerk,
sanitair, elektriciteit, tuinonderhoud). 

✔ Je voert kleinere verbeterings- en aanpassingswerken uit aan de gebouwen (lichte 
wanden, vast meubilair, klein metselwerk, aanpassingen sanitair en elektriciteit). 

✔ Je hebt oog voor verbeteringen aan de gebouwen en gebouwtechnische systemen en 
doet hiervoor concrete voorstellen aan de gebouwverantwoordelijke.

✔ Je maakt deel uit van een permanentiesysteem voor dringende technische interventies. 

Wie ben je?

✔ Je bent gemotiveerd om deel uit te maken van een organisatie die zich engageert voor 
maatschappelijk welzijn en voor kwetsbare personen. 

✔ Je bent handig en steekt graag de handen uit de mouwen. 
✔ Je hebt brede kennis van verschillende technische thema’s (elektriciteit, schrijnwerkerij, 

sanitair, loodgieterij, verwarming en ventilatie en kan deze kennis vlot toepassen in de 
praktijk. 

✔ Je bent in staat zelfstandig en probleemoplossend aan de slag te gaan.
✔ Je bent verantwoordelijk en betrouwbaar. 
✔ Je kan vlot samenwerken met collega- techniekers, hulpverleners, vrijwilligers en 

externe partners. 
✔ Je kan vlot en efficiënt een uitgebreide reeks taken organiseren en prioriteiten stellen. 



✔ Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan 
begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan 
beantwoorden. 

✔ Je hebt een diploma (minimum secundair onderwijs diploma) in een technische richting 
of je hebt ervaring op dit vlak. 

✔ Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.  

Wat mag je verwachten?

✔ Een overeenkomst van 50% of 80% van onbepaalde duur.  Het uurrooster is af te 
stemmen met directie. 

✔ Je komt terecht in een afwisselende job. 
✔ Je werkt sporadisch ‘s avonds of in het weekend.
✔ Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (A2). De bruto 

startwedde bedraagt 2399,08  euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke 
anciënniteit. Relevante ervaring wordt meegenomen met een maximum van 10 jaar. 

✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en 
dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding. 

✔ Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout maar komt in de verschillende 
locaties van het CAW. 

✔ De datum van indiensttreding is asap. 

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul 
dan het invulformulier op deze website in.

✔ We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 19 maart 2023. 
✔ Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
✔ Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op maandagvoormiddag 27

maart  2023. 

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in 
teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit. 

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De 
Kempen.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met zakelijk directeur An Van Winckel 
via an.vanwinckel@cawdekempen.be of 0492 19 32 40. 

https://cawdekempen.hr-technologies.com/content/jobpage.asp
http://www.caw.be/
mailto:an.vanwinckel@cawdekempen.be

