
 
 

 

Het Lindenhof is een sociale huisvestingsmaatschappij actief in het werkgebied Blankenberge, 

Zuienkerke en De Haan. Het Lindenhof ijvert actief voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en 

bezit zo’n 700 huurwoongelegenheden. 

 

In het kader van de verdere professionele uitbouw zoeken wij een voltijds medewerker voor 

het technisch onderhoud van onze woningen: 

 

 

TECHNISCH MEDEWERKER 

 

EEN HANDIGE & GEDREVEN KLUSSER MET GEZOND VERSTAND 

 

Je taak:  

Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken en kleine renovaties aan ons 

patrimonium:  

- Afbraakwerk, metselwerk, bevloerings- en bezettingswerk, installatiewerk, kleinere 

schilderwerken,… i.f.v. kleine renovaties. 

- Nazicht en kleine sanitair- of elektriciteitsopdrachten… (evt. zelf herstellen of laten 

herstellen door externe firma). 

- Kleine schrijnwerkerij opdrachten: herstel van schade of vervanging, plaatsen en 

herstellen van deuren, deurpompen, sloten, klinken, ramen, deurbel, brievenbus, 

poort,… 

- Groenonderhoud, beplantingswerk, werk in functie van de woning en woonomgeving. 

- Controlebezoek aan woningen en appartementen na melding van huurders. 

- Waar nodig hulp bieden aan de collega’s bij klusjes, stockbeheer, activiteiten… 

- Administratieve verwerking van werkbons teneinde correcte afrekeningen te kunnen 

maken. 

- Actief deelnemen aan werkoverleg en opmaak van de werkplanning. 

 

 

  



Je profiel:  

Je beschikt over goede sociale en technische vaardigheden. 

- Je hebt een technische achtergrond of opleiding. Relevante werkervaring ‘als klusser’ is 

een troef. 

- Je bent polyvalent ingesteld, je werkt handig en werkt oplossingsgericht, kan je 

verdiepen in elk probleem en op basis van jouw ervaring zoeken naar de juiste oplossing. 

- Je bent in goede fysieke conditie.  

- Je bent klantvriendelijk ingesteld. Je maakt afspraken en bezoekt onze huurders die een 

technisch probleem hebben.  Je kan goed, geduldig en vertrouwelijk omgaan met hun 

bezorgdheid of klachten. 

- Je kan zelfstandig werken en plannen, en je kan zorgen de nodige administratieve 

afhandeling. 

- Je beschikt over een rijbewijs B. 

- Je spreekt vloeiend Nederlands. 

 

 

Ons aanbod:  

- Je komt terecht bij een moderne en groeiende sociale huisvestingsmaatschappij die je de 

ruimte geeft tot het nemen van verantwoordelijkheid. 

- Een vast en voltijds contract. 

- Een wedde overeenkomstig de schalen van de Vlaamse Gemeenschap (D111), aangevuld 

met een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen (maaltijdcheques, 

groepsverzekering, woon-werkvergoeding, fietsleasing, vakantiegeld, 

eindejaarspremie,…), een aantrekkelijk verlofstelsel en glijtijden. 

- Je wordt uitgerust met een degelijk voertuig en gereedschap dat je in staat stelt je job 

kwalitatief uit te voeren. 

 

 

Solliciteer:  

Spreekt deze functie jou aan? Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief per e-mail via  

tom@vanpouckeconsulting.be  tegen 5 oktober 2021. De eerste selectie gebeurt op basis van 

motivatiebrief en CV. Op basis hiervan zullen een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor 

een persoonlijk gesprek.  
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