
VACATURE

Compaan is een sociale onderneming met actieterrein Oost-Vlaanderen en telt 138 medewerkers. We activeren
en integreren al ruim 30 jaar mensen met onderbenutte talenten op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met
bedrijven en beleidsvoerders op een duurzame manier. We zoeken een:

Verantwoordelijke techniek en veiligheid

 Onbepaalde duur – Voltijds

Welke job/taken?

Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de nodige werkzaamheden op het gebied van beheer en
onderhoud op de locaties waar Compaan actief is: 3 locaties in regio Gent en 3 locaties in Aalst, Lokeren en Sint-
Niklaas. Het betreft het voorbereiden, plannen en coördineren van onderhoudswerkzaamheden en beperkte
verbouwingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer van het wagenpark. Je rapporteert aan de
directeur. Mogelijks breidt de actieradius nog uit in het kader van een samenwerkingsverband met een andere Oost-
Vlaamse organisatie.

Takenpakket

Naar wie kijken wij uit?

Ons aanbod

Beheren van de gebouwen, installaties en het wagenpark✓
Beheren en onderhandelen van contracten met leveranciers✓
Afsluiten van onderhoudscontracten / toezien op de adequate uitvoering van werkzaamheden✓
Uitvoeren van metingen en registraties / oplossen van storingen in installaties en apparatuur✓
Samen met de interne preventieadviseur toezien op de veiligheid in de organisatie door het voorstellen en

uitvoeren van preventieve en remediërende acties
✓

De taken van de interne preventieadviseur opvolgen bij diens afwezigheid✓
Voeren van een doordacht aankoopbeleid voor technische apparatuur✓
Opmaken en opvolgen van de begroting voor de technische uitrusting✓
Bewaken van het energiebeheer en milieubeleid✓

Je hebt kennis van elektrische installaties, waterinstallaties, (bouw)materialen en hun toepassing,

veiligheidsvoorschriften en van de praktische uitvoering van gevarieerde onderhouds- en

reparatiewerkzaamheden.

✓

Je hebt een bachelor werk- en denkniveau.✓
Je bent bij voorkeur in het bezit van een BA5-attest elektrische installaties of bereid dit te halen.✓
Je bent sterk in plannen en organiseren.✓
Je werkt nauwgezet en bent administratief vaardig.✓
Je kan kostencalculaties en andere berekeningen uitvoeren in een rekenprogramma bijv. Excel✓
Je hebt een getuigschrift preventieadviseur of je bent bereid hierin een scholing te volgen om dit getuigschrift te

behalen.
✓

Je bent �exibel en bereid om permanentietaken (avond/weekend) op te nemen.✓

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – voltijds✓
Verloning volgens barema B1B – PC 329.1 met validering van relevante ervaring✓



Ben jij geïnteresseerd?

Mail je motivatiebrief en cv ten laatste op 30 oktober 2020 naar natasja.vanbijlen@compaan.be. Vermeld in het
onderwerp ‘Vacature verantwoordelijke techniek en veiligheid – naam voornaam’. Een eerste selectie gebeurt op
basis van cv en motivatiebrief. De indiensttreding is voorzien vanaf januari 2021.

Voor meer informatie kan je terecht bij Natasja Van Bijlen, directeur – 0477 18 84 19.

Compaan wenst als werkgever aandacht te besteden aan het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Motivatie en competenties zijn voor

ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst of handicap.

Glijdende werktijden in functie van de uit te voeren opdrachten✓
Een bedrijfswagen (bestelwagen) met tankkaart, ook voor privégebruik✓
Laptop/tablet en smartphone met abonnement voor werkgebruik✓
Bijkomende verlofdagen bovenop de wettelijke vakantieregeling✓
Ruime ontwikkelingskansen en aandacht voor werk-privé balans✓
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