Medewerker
technische dienst
Specialisatie: technisch & mechanisch onderhoud

Het Onze Lieve Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem is een dynamisch en regionaal ziekenhuis dat actief op zoek is
naar een gemotiveerde medewerker technische dienst.
FUCNTIEOMSCHRIJVING
Binnen de technische dienst van het ziekenhuis bestaan vier grote takenpakketten.
- onderhoud en preventief onderhoud op elektrisch, mechanisch, … gebied
- onderhoud van de gebouwen en de nutsvoorzieningen, …
- analyseren en verhelpen van storingen en defecten
- beheer en onderhoud van de medical devices
Als medewerker TD werk je in een hecht team, goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid zijn noodzakelijk. Je
helpt mee de continuïteit, de goede werking van installaties, apparatuur en infrastructuur en het up-to-date houden ervan
te verzekeren.
PROFIEL
- Je beschikt over een A2 diploma bij voorkeur elektromechanica
- Je beschikt over een brede technische kennis, naast deze op het vlak van algemeen technisch onderhoud en
mechanisch onderhoud, HVAC, pompen, …
- Je beschikt over basiskennis m.b.t. bouw- en renovatietechnieken
- Je bent leergierig, handig en multifunctioneel
- Je bent flexibel en denkt oplossingsgericht
- Je kan zelfstandig werken maar ook binnen een team
- Je bent sterk in het opzoeken, analyseren en oplossen van technische storingen
- Je bent punctueel en nauwgezet in het uitoefenen van de opdrachten en kan waar nodig discreet zijn
- Je kan werken met MS office (word, excel)
- Je draagt de kernwaarden van het ziekenhuis hoog in het vaandel (persoonlijk, verantwoordelijk, deskundig,
samen).
- Je bent bereid deel uit te maken van een wachtregeling
AANBOD
- Contract onbepaalde duur
- Voltijdse tewerkstelling (38u per week)
- Verloning volgens ziekenhuisbarema’s, permanente bijscholing en een ruime waaier aan andere
personeelsvoordelen (maaltijdcheques, bedrijfsrestaurant, gratis openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering,…)
- Gevarieerd takenpakket in een motiverende en innoverende werkomgeving
CONTACT
Gelieve uw kandidatuurstelling bij voorkeur digitaal in te dienen via onze website www.ziekenhuiswaregem.be - rubriek
‘werken bij ons’ of uw kandidatuurstelling te richten ter attentie van volgende contactpersoon: Mevr. Fien De Smet,
stafmedewerker HR, Vijfseweg 150 – 8790 Waregem
Informatie over de concrete invulling kan bekomen worden bij dhr. Hugo Vandamme, Hoofd technische dienst op het
nummer 056 62 30 05 of per mail hugo.vandamme@ziekenhuiswaregem.be
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