Klusjesman (m/v/x)
Heb je een goede basiskennis van sanitair, houtbewerking, elektriciteit, …? Voer je graag allerhande karweitjes uit bij mensen
thuis? Lees dan snel verder!
Beknopte jobinhoud:
De dienst Ondersteund Zelfstandig Wonen biedt dienst- en hulpverlening aan met als doel cliënten zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te laten wonen. Cliënten kunnen beroep doen op de dienst voor gezinszorg, poetshulp, klusjes, warme maaltijden aan
huis, verhuur personen alarmtoestellen en sociaal vervoer.
Je maakt als klusjesman deel uit van het team Gezinszorg (klusjesdienst – 4 VTE) en rapporteert aan de thuiszorgconsulent.
De klusjesdienst voert karweitjes uit bij mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Dit betreft verf- en behangwerken, kleine
herstellingen (sanitair, schrijnwerkerij…) en dergelijke meer. Het onderhoud van de tuin verloopt in samenwerking met een
externe partner. Grote werken, werken op hoogte en werken aan elektriciteit, gas en toestellen worden niet uitgevoerd.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Je voert verf- en behangwerken uit.
Je voert kleine herstellingen uit aan onder meer schrijnwerkerij, elektriciteit en sanitair.
Je doet kleine ingrepen in woningen zoals bv. het plaatsen van rookmelders, het plaatsen van extra handvaten, het herstellen van sloten, …
Je helpt indien nodig mee bij het leegmaken of opruimen van woningen

Jij...
hebt een goede basiskennis van sanitair, houtbewerking, elektriciteit, …
hebt goede kennis van de veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen.
voert zelfstandig jouw taken uit, gaat om met en lost zelfstandig problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
bent flexibel. Je hebt diverse cliënten en verplaatst je dagelijks naar de verschillende cliënten.
gaat op een discrete en integere manier om met sociaal gevoelige situaties (ziekte, ziekte, beperkingen, armoede, vluchtelingencrisis; …) en
informeert de thuiszorgconsulent waar nodig

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als klusjesman in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van vaste arbeidstijd van
7u54 tot en met 16u00. De inloopperiode bedraagt 6 maanden.
biedt je een loon binnen weddeschaal D1-D3 (met een basisbrutowedde tussen 2061,97 EUR per maand en 3124,67 EUR per maand).
Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je dan kans om aan de slag te gaan in Groot- Aalst. Je start de werkdag iedere ochtend in het LDC de Maretak (Albrechtlaan 119a, 9300
Aalst) en verplaatst je van daaruit met een dienstwagen naar cliënten.
vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien
we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (persoonlijke beschermingsmiddelen, …)
voorziet een aantrekkelijke verlofregeling (26 verlofdagen), waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst, waar je tot en met 21 augustus 2022 een recent cv kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit 2 eliminerende onderdelen:
een schriftelijk gedeelte, dat plaatsvindt op 6 september 2022
een mondeling gedeelte met praktische proef op 13 september 2022 (indien veel kandidaten ook op 14 september 2022).
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Lien Coppens, recruiter via
0498 53 49 40 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Sabine De Vulder, dossierbeheerder via 053 72
32 50 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Tom Van Neyghem,
teamverantwoordelijke OZW via 053 72 39 12 of via Tom.VanNeyghem@Aalst.be
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