De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen. Een heerlijke bestemming voor iedereen met een
jeugdige geest, jong en oud. Plan je een meerdaagse groepsactiviteit, een familiefeest of een
weekendje weg met vrienden of vereniging? Het uitgestrekte natuurdomein biedt je alle
mogelijkheden: paviljoenen, een hostel, kampeerfaciliteiten, een theater, sporthal, sportvelden,
zwemvijver en een eigen educatieve dienst.
Het team techniek en schoonmaak zorgt dag en nacht voor de belangrijkste dienstverlening voor de
gasten op het domein. Het team techniek levert allerhande materiaal, zorgt voor het onderhoud van
machines, gebouwen en omgeving en voert de kleine herstellingen uit.

We zoeken voor het team techniek een

Technisch medewerker (m/v)
30,4u/week (tijdelijk)
Takenpakket
Je verzekert de dagdagelijkse dienstverlening voor de gasten op het domein. Van het oppompen van
een fietsband, tot het ontstoppen van een toilet. Je staat klaar, vaak samen met je collega’s, soms
ook alleen en in het weekend.
Meer concreet zorg je o.a. mee voor:
- transport van materiaal op en rond het domein: je levert podiumelementen, sjorhout, bagage…
- reparaties; zekering vervangen, slot vervangen, kraan herstellen…
- het opstellen van audiovisuele apparaten; muziekinstallatie, projector, verlichting…
- het uitlenen, ontvangen en nakijken van materiaal voor onze gasten;
- onderhoud van grasvelden en andere buitenactiviteiten
- je springt in om mee schoon te maken bij grote drukte ;
- je controleert het verblijf na gebruik, en je haalt resterend afval op;
- de geplande controlerondes om te kijken of de gebouwen in orde zijn.
Vereisten
▪ Je bent bereid tot avond- en weekend werk;
▪ Je bent klantgericht; je reageert correct op vragen van onze gasten;
▪ Je bent flexibel; je past je interventie aan als de situatie dit vereist;
▪ Je kan omgaan met diverse gasten, jong en oud;
▪ Je bent hulpvaardig en steekt graag een handje toe;
▪ Je kan vlot overweg met machines en gereedschap;
▪ Je bent handig en hebt interesse in techniek;
▪ Je hebt een rijbewijs B;
▪ Je kan met een computer overweg.
Je bent bereid je snel en intensief bij te scholen op de volgende profielelementen:
- Elektriciteit; schema’s lezen, herstellen schakelaars en stopcontacten;
- Sanitair: dichten van lekken, ontstoppen van leidingen;
- Schrijnwerkerij: draaiende delen herstellen, sloten herstellen, zaagmachine bedienen;
- Fietsonderhoud; bewegende delen vervangen en afstellen;
- Centrale verwarming; de installaties bedienen en bedrijfsklaar houden;
Heb je al kennis van een van die elementen dan is dat een pluspunt.

We bieden:
▪ Een contract van bepaalde duur (CAO 302 Horeca), zo snel mogelijk starten t.e.m. 30
november 2017
▪ Verloning volgens barema ADJ
▪ Fietsvergoeding
▪ Maaltijdcheques (na 50 gewerkte dagen), ecocheques
▪ Een uitdagende en toekomstgerichte werkomgeving.
De Hoge Rielen werft aan op basis van competenties en draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in
het vaandel.
Interesse of meer info? www.dehogerielen.be
Solliciteren kan enkel via e-mail jobs@dehogerielen.be gericht aan
Jef Beirinckx met gemotiveerde brief en CV, met vermelding “technisch medewerker Ref TS02”
De Hoge Rielen - Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee – 014/55 84 10

Je kandidatuur moet ten laatste maandag 10 april 2017 in ons bezit zijn.
Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een korte technische proef en een
selectiegesprek op 18, 19 of 20 april 2017.

