OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN JETTE
Oproep tot kandidaturen:
Aanwerving van een adjunct arbeider (v/m/x)
Niveau D
DEPARTEMENT WOON EN ZORGCENTRUM (ROB/RVT)
Ref. : 2018/008
Het OCMW van Jette gaat over tot de aanwerving van een adjunct arbeider onder voltijds
contract voor onbepaalde duur voor het departement woon en zorgcentrum (ROB/RVT) –
logistieke dienst. Vermoedelijke datum van indiensttreding : 01.06.2018.
De kandidaturen dienen tegen ontvangstbevestiging binnengebracht te worden bij de
dienst HRM ten laatste tegen 06.05.2018.
Opdrachten
Alle soorten werkzaamheden uitvoeren die bijdragen tot de goede werking en het
onderhoud van de gebouwen, oppervlakten en de installaties van het OCMW evenals het
materiaal en het meubilair. Dit in overeenstemming met zijn kwalificatie en binnen het
hiërarchisch kader van de instelling.
Belangrijkste taken
Machines, toestellen, technische uitrustingen of andere installeren volgens de
richtlijnen en deze controleren vóór de levering zodat men een product aflevert dat
operationeel is en voldoet aan de normen;
Het onderhoud verzekeren (inspecteren, onderhouden en herstellen) van de
verschillende toestellen, machines, technische uitrustingen of andere om ervoor te
zorgen dat ze zo goed mogelijk functioneren;
Elk type van verfraaiingswerkzaamheden uitvoeren van de verschillende lokalen van
het OCMW van Jette (schilderwerken, verhuizingswerken, …);
Het buitenonderhoud van de gebouwen evalueren en uitvoeren;
Elk type van werkzaamheden uitvoeren die bijdragen tot de beveiliging van de
OCMW-site;
Het laden, het besturen en het lossen van voertuigen (rijbewijs B) verzekeren;
Zorgen voor het opruimen en onderhouden van het werkmateriaal;
Toezien op het respecteren van de hygiëne- en veiligheidsregels;
…
Profiel
-

Houder zijn van het getuigschrift van lager secundair onderwijs.
Houder zijn van het VCA-attest en het BA4 en BA5 getuigschrift.
Houder zijn van het rijbewijs B.
Elke poging tot fraude ten opzichte van het diploma en de andere gevraagde
documenten zal tot een klacht leiden.
Kunnen communiceren in de twee landstalen is een pluspunt.
Werkervaring bij een OCMW hebben is een pluspunt.

Contract
Aanwerving onder voltijds contract van onbepaalde duur.
Weddeschaal (niveau D1-3) + mogelijkheid van overname van het aantal relevante
dienstjaren i.v.m. de functie + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van
het openbaar vervoer buiten de Brusselse regio + eindejaarspremie + opleidingen +
aantrekkelijk regime van verlof en vrijstellingen.
Solliciteren
Kandidaturen + kopie van het diploma + Kopie van de gevraagde documenten op te
sturen naar:
•
•

e-mail : examen.cpas@jette.irisnet.be of
adres : OCMW van Jette / Dienst HRM – Sint-Pieterskerkstraat, 47-49 te 1090 Jette.

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2018/008
moeten ons ten laatste toekomen tegen 06.05.2018 (de poststempel geldt als bewijs).
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Door te solliciteren bij het OCMW van Jette stemt u ermee in dat uw gegevens verwerkt
worden. Het OCMW verwerkt deze gegevens enkel in het kader van een
aanwervingsprocedure en deelt deze niet met derden. Uw gegevens worden nooit gebruikt
voor commerciële doelstellingen en worden gewist wanneer het duidelijk is dat uw
kandidatuur niet werd weerhouden.
Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27
april 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken, laten corrigeren en zo nodig
laten wissen. Indien u wenst gebruik te maken van uw rechten, kan u hiervoor mailen naar
dpo@jette.irisnet.be.
Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop het OCMW van Jette uw gegevens
verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via
https://www.privacycommission.be.
Gelijke kansen en diversiteit
Het OCMW van Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend,
ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid
van de persoon.
Het OCMW van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een
handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te
vermelden.
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