ZORGGROEP H. HART
Budastraat 30 | 8500 Kortrijk
T. 056 321 000
www.h-hart.be

VACATURE TECHNIEKER / SCHRIJNWERKER
WERKEN BIJ DE ZORGGROEP H. HART
Zorggroep H. Hart is een zorgbedrijf met meer dan 1.000 personeelsleden actief in de regio West- en Oost
Vlaanderen. We beschikken over een brede waaier aan dienstverlening o.a. in de ouderenzorg, kinderopvang,
gehandicaptenzorg, thuiszorg en zorg aan huis met dienstencheques.
We bieden tal van mogelijkheden voor een aantrekkelijke loopbaan in zorg en welzijn. Daarom besteden we veel
aandacht aan een gezond evenwicht tussen werk en gezin. Onze medewerkers krijgen ook tal van mogelijkheden
tot vorming en opleiding. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket van extralegale voordelen, waaronder
toegang tot de fitnessruimte, het kapsalon en het schoonheidsinstituut. Op de campus in Kortrijk hebben we een
eigen bistro Buda Kitchen en takeaway ALTA waar onze medewerkers gebruik kunnen van maken.
Zorggroep H. Hart heeft 3 campussen in West-Vlaanderen: Kortrijk, Roeselare en Desselgem.

INHOUD VACATURE
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Binnen deze functie worden volgende zaken minimaal verwacht:

Je kan ramen en deuren kan herstellen

Je kan stijlwanden plaatsen

Je kan meubilair maken en herstellen
Het uitvoeren van de opdrachten en taken staat onder de leiding van de verantwoordelijke TD
PROFIEL
Ben je …







Enthousiast
Flexibel
Bereid om naast jouw specialisatie ook andere verwante taken op jou te nemen
Verantwoordelijk voor een goede professionele uitvoering van de opdrachten die je veilig uitvoert
Bereid mee te werken binnen een wachtdienst waarbij je binnen een aanvaardbare tijd ter plaatse kan zijn
Bereid tot het volgen van permanente vorming

Werk je …


Graag zelfstandig maar ook in team werken

Heb je …



Oog voor orde en netheid van de infrastructuur en uitrusting
Een rijbewijs B

Dan pas je perfect in ons team!
MEER INFORMATIE
Solliciteren kan via e-mail naar vacature@h-hart.be.
Meer informatie: T 056 321 072 (Nico Soenens – verantwoordelijke Technische Dienst)

