
BEN is de nieuwe klinkende naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove 
Roeselare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden we onder één 
naam naar buiten. BEN Woonzorgnetwerk is op zoek naar een nieuwe 
medewerker. 

  

BEN Woonzorgnetwerk werft aan : 

POLYVALENT TECHNISCH MEDEWERKER (M/V/X) 
 

Functieomschrijving 

BEN is de nieuwe naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove Roese-
lare en Open Kring Ardooie. 
Voor de technische dienst in beide woonzorgcentra zijn wij op zoek 
naar een polyvalent technisch medewerker. 
Je staat in voor het onderhouden en uitvoeren van herstellings-en 
aanpassingswerken aan de technische installaties, apparatuur en 
materiaal in het woonzorgcentrum : 

● opvolgen van gebouwenbeheerssysteem 

● uitvoeren van periodische controles van gebouwen en technische 
installaties 

● je herstelt maximaal zelf elektriciteit, sanitair, schrijnwerk 

● je coördineert werken van externe leveranciers 

● je werkt mee aan het preventiebeleid en neemt actief deel aan de 
werkgroep preventie 

● je volgt de bestelling, stock en levering van (technisch) materiaal 
op 

● je helpt bij de verdeling van materiaal binnen het woonzorgcen-
trum 

● je staat mee in voor een duurzame afvalverwerking 
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Profiel 

● Je hebt minstens een diploma TSO 3de graad elektriciteit, elektro-
mechanica, bouwtechnieken of gelijkwaardig door ervaring 

● Je bezit een praktische kennis binnen het vakdomein (elektriciteit, 
sanitair, schrijnwerk) 

● Je kent de daaraan gebonden veiligheidsvoorschriften- en 
procedures 

● Je bezit als pluspunt een attest preventieadviseur 
 
Jobgerelateerde competenties 

● Elektrische installaties onderhouden en herstellen 
(verlichting, ventilatie, intercom, ...) 

● De sanitaire installatie, centrale verwarming en warmwaterpro-
ductie controleren en onderhouden 

● De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen 

● Defecten aan een installatie vaststellen 
(verlichting, verwarming, sanitair, ...) 

● Het onderhoud uitvoeren van woonzorgcentra 

 

Persoonsgebonden competenties 

● Zelfstandig werken 

● Contactvaardig zijn 

● Regels en afspraken nakomen 

● Omgaan met stress 

● Plannen (= ordenen) 

● Zin voor nauwkeurigheid hebben 

● Resultaatgerichtheid 

● Creatief denken (Inventiviteit) 

● Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 
(flexibiliteit) 

● Klantgerichtheid 
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Aanbod 

● Een uitdagende job in een innovatieve arbeidsorganisatie 

● Een uitdagende job in de uitbouw van een technische dienst BEN 
Woonzorgnetwerk 

● Een uitdagende job in de bouwprojecten van BEN 

● Jobtime 100% 

● Verloning volgens het IFIC barema met overname van relevante 
ervaring 

● Fietsvergoeding, maaltijdcheques, aansluiting hospitalisatieverze-
kering 

● Opleidingsmogelijkheden die zowel de professionele als de per-
soonlijke groei stimuleren 

 

Vereiste studies 

● TSO 3de graad elektronische installatietechnieken 
 
Werkervaring 

● Minstens 5 jaar ervaring 
 
Talenkennis 

● Nederlands (zeer goed) 
 
Rijbewijs 

● Rijbewijs B 
 
Contract 

● Vaste job, contract van onbepaalde duur 

● Voltijds 

● Dagwerk 
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Plaats van tewerkstelling 

● BEN Woonzorgnetwerk 
Dokter Delbekestraat 27, 8800 Roeselare 

Wij zoeken een technisch medewerker met plaats tewerkstelling 
voor Roeselare. In vakantieperiodes of wacht kan je op de andere 
locatie in Ardooie worden tewerkgesteld. 
 

Waar en hoe solliciteren ? 

Met CV en motivatiebrief : 

● Via e-mail : 
steven.vancraeynest@benwzn.be 

● Via de Post : 
BEN Woonzorgnetwerk 
T.a.v. Dhr. Steven Vancraeynest 
Dokter Delbekestraat 27  -  8800 Roeselare 

● Contact : 
Dhr. Steven Vancraeynest 
Tel. 051 23 17 78 
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