Hulpvakman
Algemeen doel:

(M/V)
Het helpen bij het onderhouden en uitvoeren van herstellings- en aanpassingswerken aan technische installaties, apparatuur en
materiaal en van de infrastructuur, teneinde technische storingen te voorkomen of op te lossen en de goede staat van de installaties
en de gebouwen te verzekeren.

Activiteiten

Taken

<div><font color=black>- Helpen bij
het uitvoeren van onderhouds-,
aanpassings- en
herstellingswerken</font></div>

⦁ Helpt de (gespecialiseerd) vakman bij de uitvoering van preventieve controles aan installaties (bv. nutsvoorzieningen) aan de hand van bestaande
checklists;
⦁ Staat de (gespecialiseerd) vakman bij in periodieke en basisonderhoudswerken overeenkomstig de veiligheids- en hygiënevoorschriften;
⦁ Overlegt met de hiërarchisch verantwoordelijke over de dagtaken;
⦁ Controleert de apparaten (vb. nutsvoorzieningen), na overleg met de (gespecialiseerd) vakman (bv. noteert de meterstand);
⦁ Verleent algemene ondersteuning aan de (gespecialiseerd) vakman;
⦁ Informeert de betrokken partijen (bv. verpleegkundigen, patiënten/bewoners) over de uit te voeren werken;

- Andere activiteiten

⦁ Neemt deel aan interne verhuizingen;
⦁ Haalt technische onderdelen af in het magazijn;
⦁ Werkt mee aan het onderhoud van tuinen, bloemperken en planten in de instelling;
⦁ Staat in voor het onderhoud van de parking;
⦁ Transporteert het geleverd materiaal naar de correcte afdeling;
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Criteria
Kennis en kunde

⦁ Bezit een technische basiskennis van diverse vakgebieden en kent de daaraan gebonden veiligheidsvoorschriften en -procedures;
⦁ Is handig en heeft een globaal technische visie om problemen te benaderen en op te lossen;
l

Inwerktijd:

1 tot 3 maanden

Leidinggeven

⦁ Niet van toepassing;

Communicatie

⦁ Informeert de betrokken partijen over de uit te voeren taken;
⦁ Overlegt met de hiërarchisch verantwoordelijke alvorens oplossingen toe te passen;

Probleemoplossing

⦁ Analyseert de aard van het technisch probleem en contacteert de hiërarchisch verantwoordelijke bij onregelmatigheden of problemen;

Verantwoordelijkheid

⦁ Voert basisonderhoudswerken, periodieke controles en standaardherstellingen uit volgens de richtlijnen van de hiërarchisch verantwoordelijke;

Omgevingsfactoren

⦁ Beperkte aanwezigheid van lawaai (<60dB);
⦁ Regelmatig contact met vuil, slechte geuren, stof;
⦁ De werkzaamheden vereisen dat er regelmatig kracht gezet of gewerkt wordt in een ongemakkelijke houding;
⦁ Er moeten regelmatig zware lasten verplaatst worden;
⦁ Langdurig staande houding is vereist voor het uitoefenen van de functie;
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