
 

 
 

DOMEINVERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE 

DIENSTEN PATRIMONIUM – 38U/38U 

 

Ben jij de dynamische persoonlijkheid die samen met je team wil instaan voor de technische projecten en 
het onderhoud van onze installaties en gebouwen? 

Dan vormen wij de perfecte match voor elkaar! 
 

Wie zijn wij? 
Wij zijn Levensvreugde Verblijven, een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. We streven naar zorg op 
maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende woonondersteuning 

en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. 
 

Centraal binnen onze identiteit en DNA van onze werking staat een familiale omgeving met kwalitatieve 
Zorg waar al onze zorggebruikers baat bij hebben. Innovatie en zorgvernieuwing vormen sleutelconcepten 

van onze werking waar we binnen Aalst en omstreken willen in uitblinken. 
 

 

 

We zijn op zoek naar iemand die ons technisch multidisciplinair team (medewerkers technisch onderhoud 
en vakmannen) kan leiden en organiseren.  
 
Het team staat in voor de opvolging van technische projecten en het onderhoud van technische installaties, 
apparatuur, materiaal en infrastructuur binnen onze gebouwen. Je moet dus grondige kennis en ervaring 
hebben van bouwtechnische domeinen en van technische en elektrische installaties (bv. gas, verwarming, 
water, ventilatie) en apparatuur (telefonie, …). 
 
Als domeinverantwoordelijke verwachten we dat je ook over organisatorische en administratieve 
vaardigheden beschikt, zowel om ons binnen als buiten de muren te vertegenwoordigen. Je moet kunnen 
werken in functie van de volledige organisatie en rekening houden met vragen en behoeften van alle 
personeelsleden én zorggebruikers. Je moet sterke voeling hebben met het beleid, en de visie en waarden 
van ons mee ondersteunen en uitdragen. 
 
Wat zijn belangrijke taken van de functie? 

 Je coördineert de dagelijkse werking van je team; 

 Je draagt zorg dragen voor de uitvoering van technische onderhouds- en herstellingswerken; 

 Je neemt deel aan technische projecten, van opstart tot finish; 

 Je organiseert vergaderingen met je team, je stuurt en motiveert je medewerkers.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 



 
 Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur; 

 Je kan bij ons onmiddellijk aan de slag; 

 Je verloning is gekoppeld aan de officiële barema’s (PC 319.01); 

 Vanaf 35 jaar is er extra verlof, je krijgt een woon- werkvergoeding ; 

 Er is steeds ruimte voor permanente vorming en bijscholing; 

 Je werkt in een groene omgeving binnen een team en organisatie die vooruitstrevend en 

dynamisch is.  

 

 

Is je enthousiasme voor deze vacature duidelijk voelbaar?  
 
Stuur ons dan zeker je kandidatuur met motivatiebrief en uitgebreide CV tegen ten laatste 25/07/2022. We 
behandelen elke sollicitatie met de nodige discretie. 
 
Als je nog vragen zou hebben, neem gerust contact op met Kathleen Van den Abbeele (Algemeen 
directeur/dagelijks bestuurder) – 0474/30.37.96.  

 

ONS AANBOD 

SOLLICITEREN 


