Deeltijdse polyvalente arbeid(st)er gezocht voor de
Mundo-centra in Brussel en Antwerpen

Functie:

Polyvalente arbeid(st)er

Contract:

Deeltijds : 16 à 20 uur/week, te bespreken

Arbeidsplaats:

Brussel en Antwerpen

Start contract:

met onmiddelijk ingang, ten laatste 31 juli 2018

ETHICAL PROPERTY EUROPE SA
De Mundo-verenigingscentra zijn kantoorgebouwen die ecologisch zijn gerenoveerd en
ecologisch worden beheerd, waar verenigingen en ondernemingen uit de sociale economie
onder één dak hun kennis en hun ideeën kunnen delen. De verenigingen genieten er van een
redelijke huur en van professionele infrastructuur en diensten. De centra bieden
privékantoren, ruimte voor coworking, vergader- en conferentiezalen en er is ook een
restaurant.
De functie
Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de facility manager maar autonoom of in
samenwerking met een technicus. Je voert tijdig en regelmatig onderhoudstaken, reparaties
en logistieke opdrachten uit.
Je takenpakket bestaat voornamelijk uit :
-

-

Algemene hulp bij het onderhoud van het gebouw en de technische installaties
Meer bepaald de volgende (eenvoudige) taken, afhankelijk van de noden :
o Kleine werken aan het sanitair en loodgieterij
o Elektriciteit en verlichting
o Installatie en bekabeling van telefoons en computers
o Klein metselwerk, plafondwerk, schilderwerk, raamkozijnen
o Bouw en reparatie van lichte tussenwanden
o Onderhoud van de tuinen, technische ruimte en garage
o Onderhoud en creatie van meubilair
De onderhoudsploeg en de receptie bijstaan voor logistieke taken (verplaatsen en
schikken van meubilair, leveringen ontvangen)
Beheer van materiaal en gereedschap dat ter beschikking is om de taken uit te voeren
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Vaardigheden
De kandida(a)t(e) voldoet aan de volgende voorwaarden :
-

Tenminste een diploma lager secundair onderwijs
Minstens 2 jaar ervaring in de bouwsector of met verschillende domeinen gelinkt aan
de taken en werken uit het pakket
Handig met de klassieke mechanische en elektrische toestellen en gereedschappen
Semi-professionele kennis van en ervaring met de meest voorkomende werken
(elektriciteit, loodgieterij, sanitair, schilderwerk, plafonds)
Basiskennis elektriciteit – bekend met de analoge en digitale multimeter
Basiskennis van de meest courante verbindingen en gereedschappen op vlak van
informatica
Voeling met ecologische producten, materialen en technieken is een groot pluspunt.
Nederlands en Frans zijn de voertalen op het werf. Basiskennis Engels is een
pluspunt

Persoonlijke kenmerken
De kandidaat voldoet aan de volgende voorwaarden :
-

Je kan goed technische problemen analyseren en zoekt graag naar ingenieuze
oplossingen. Je bent nieuwsgierig en leert graag bij.
Je bent autonoom
Je neemt initiatief bij een onverwachte situatie
Je bent klantgericht en werkt met respect voor anderen. Je hebt teamspirit.
Je bent ordelijk en hebt aandacht voor de veiligheidmaatregelen.
Je bent geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling en de verenigingssector

Details van het contract
Arbeidsplaats : onze centra in Brussel en Antwerpen
Contract van onbepaalde duur met proefperiode van 3 maanden.
20 verlofdagen pro rata voor een voltijds contract bovenop de wettelijke feestdagen
Salaris : 10 € à 12,5 € per uur (bruto) in functie van ervaring en opleiding. De kandidaat wordt
aangenomen onder paritair comité 323.
Zich kandidaat stellen
Stuur je CV en motivatiebrief naar :
Thierry Lampe
Ethical Property Europe
Rue d’Edimbourg 26
1050 Bruxelles
Tel: + 32 2 894 46 61
Email: thierry@ethicalproperty.eu
Vermeld ook enkele van je verwezenlijkingen, gerelateerd aan de hiervoor genoemde taken
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