
 

De match van je leven? 
Woonzorgcentrum Keyhof in Huldenberg is een kleinschalig en dynamisch woonzorgcentrum.  

We zijn op zoek naar: 

Een technisch verantwoordelijke met ambitie  

Het hedendaagse woonzorgcentrum straalt midden in de groene omgeving rust en ruimte uit. Die 
sfeer is ook binnen in de woningen, waar bewoners per 8 samenwonen, voelbaar. Nochtans is het 
achter de schermen één en al bedrijvigheid. Midden in die organisatie speelt de technische dienst 

een cruciale rol. Hun betrokkenheid in tal van processen zorgt voor een pittige uitdaging, maar geeft 
tegelijkertijd ook veel voldoening. In een werkomgeving met de nieuwste technieken en ruimte tot 

eigen initiatief en verantwoordelijkheid krijgen ambities een echte kans.  

De uitdaging 
 Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de technische diensten. 
 De planning en de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken zijn helemaal je ding.  
 Je coördineert de logistieke processen. 
 Je bent een krak in de opvolging van projecten, van voorstel van oplossing tot offerte en facturatie.  
 Je aankoopbeleid is doordacht: je analyseert, contacteert leveranciers en volgt de leveringen op. 
 Je werkt samen met de verschillende teams en externe partners. 
 
Competenties  
 Je werkt zelfstandig, maar staat er nooit alleen voor.  
 Je bent een handige Harry en tegelijkertijd ook een sterke organisator en analytische denker. 
 Elk probleem is voor jou een nieuwe uitdaging: je zoekt graag oplossingen en verbeterpunten. 
 Samenwerken is je tweede natuur. 
 Vertrouwen en respect zijn je meer dan eigen. 
 Wij zijn erg benieuwd naar welke andere competenties en talenten jij kan inzetten in deze job. 
 Respect – Leren – Zorgen zijn de kerncompetenties die alle medewerkers van Woonzorgnet-

Dijleland in hun werk uitstralen. 
 
Opleiding 
 Technische of bouwkundige richting of gelijkwaardig door ervaring. 

 
Ons Aanbod: 
 Een aantrekkelijke verloning. 
 Overname van relevante anciënniteit.  
 Maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer. 
 Een dynamische werkomgeving met de nieuwste technieken en professionele materialen. 
 Ruimte voor initiatief, opleidingen en persoonlijke groei. 
 WZC Keyhof maakt naast De Wingerd, Dijlehof en Ter Meeren deel uit van Woonzorgnet-Dijleland.  
 

Is er een match? 
Kom je graag eens kennis maken en proeven van het gebouw en de sfeer?  

Neem zeker contact op. We maken graag een afspraak.  
Wij kijken uit naar je kandidatuurstelling en CV: info@keyhof.be  

http://woonzorgnet-dijleland.be/organisatiestructuur/

