
 
 
De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting is een sociale huisvestingsmaatschappij die koop - en 
huuractiviteiten aanbiedt in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Momenteel beheren en verhuren wij 2204 
sociale woningen en appartementen. Een team van 30 medewerkers werkt samen om de missie van de 
organisatie op een professionele en toekomstgerichte manier te realiseren, namelijk alles in het werk 
stellen om betaalbaar en goed wonen mogelijk te maken.  
 
Momenteel hebben wij een vacature voor: 
 

Polyvalent technisch onderhoudsmedewerker (m/v) – onbepaalde duur  
 
Als polyvalent technisch onderhoudsmedewerker voer je onderhoudswerkzaamheden uit op een 
deskundige wijze volgens de planning en de richtlijnen van de Coördinator Technische – en 
Onderhoudsdienst. 
Als medewerker binnen het technisch onderhoudsteam sta je mee in voor: 

 Het bijdragen tot een optimaal onderhoud van het patrimonium. 

 Een zo hoog mogelijk leef comfort voor de bewoners realiseren en bewaren.  

 Het patrimonium in de best mogelijke staat en zo langdurig mogelijk bewaren. 

 Het uitvoeren van kleine onderhoudswerken en herstellingen aan de woongelegenheden van GMV.  
 
Functieomschrijving 
 

 Uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden op een deskundige wijze volgens de planning en de 
richtlijnen van de Coördinator Technische – en Onderhoudsdienst. 

 Collega’s helpen waar het mogelijk en noodzakelijk is in het volledig werkgebied. 

 De werktuigen en het voertuig degelijk onderhouden 

 Tijdig doorgeven van benodigde materialen aan de Coördinator Technische – en Onderhoudsdienst. 

 Na de werkzaamheden zorgvuldig opruimen en gebeurlijk de plaats van de werkzaamheden 
opnieuw netjes maken. 

 Het gevraagde administratief werk rond de opdrachten zorgvuldig uitvoeren. 

 De functie concentreert zich op het volledige werkterrein van de Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting, namelijk het arrondissement Halle-Vilvoorde  
 

Jouw profiel 
 

 Je hebt een bouwtechnische opleiding genoten of gelijkwaardig door ervaring beschikt u over een 
ruime technische achtergrond.   Een ervaring in buiten- en binnen-schrijnwerkerij strekt tot troef. 

 Een goede kennis van de Franse taal is een pluspunt 

 Je bent handig. 

 Je kan omgaan met de verschillende ter beschikking gestelde werktuigen 

 Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs B. 

 In het bezit zijn van rijbewijs BE met aanhangwagen is een pluspunt 

 Je bent klantvriendelijk. 

 Je volgt je planning nauwkeurig op. 

 Je bent vriendelijk, beleefd en je kan discreet omgaan met de bewoners 

 Je voorkomt maximaal schade en vuil. 

 Je gaat spaarzaam om met het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Halle-Vilvoorde


 
 
Ons aanbod 
 
We bieden een voltijdse betrekking (38u) met een vast contract van onbepaalde duur.  
Naast je loon ontvang je tevens tal van extralegale voordelen zoals: 

 maaltijdcheques (8 euro/dag)   

 hospitalisatieverzekering  

 verzekering gewaarborgd inkomen 

 13e maand 

 anciënniteitsverlofdagen. 
 
Interesse?  
 
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met CV en motivatiebrief op naar onze HR Dienst via 
hr@volkshuisvesting.be of via post:  
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting  
T.a.v. HR Dienst 
Bezemstraat 83 A  
1600 Sint-Pieters-Leeuw 
 
Werp zeker ook een blik op onze website: www.volkshuisvesting.be 
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