
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale 
werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

 

MEDEWERKER TECHNISCHE ZAKEN  
In verband met ziektevervanging zoeken wij per direct een medewerker technische zaken. De nieuwe 

collega is niet alleen handig, maar heeft ook kennis van rijdend materieel en voertuigen. Daarnaast 

moet je zelfstandig je werk kunnen uitvoeren en plannen. Als medewerker technische zaken doe jij je 

werk onder hiërarchische verantwoordelijkheid van de afdelingsleider technische zaken. Je bent 

onderdeel van het team technische zaken bestaande uit ongeveer tien medewerkers. 

 

> DIT GA JE DOEN: 

 Reparaties en preventief (periodiek) onderhoud aan motorisch, mechanisch en elektrisch 
aangedreven gereedschappen, machines, hef- en transportmiddelen, rollend materieel en 
voertuigen. 

 Reparaties en preventief onderhoud aan gebouwen, daken, gevels, ramen, deuren, sanitair, 
installaties E(elektrisch), W(werktuigbouwkundig) en B(brandmeld). 

 Elektrische gereedschappen keuren volgens NEN 3140. 
 Het vervaardigen van gereedschappen, hulpmiddelen, machine-aanpassing (bijvoorbeeld in 

verband met handicap) en apparatuur voor een efficiënte, veilige en doelmatige 
werkomgeving. 

 De werkplekken onderhouden. 
 Storingen verhelpen op de werkplek, langs de weg en op de werkplaats. 
 Het signaleren, rapporteren en melden van grote mankementen en schades. 
 Het registreren van alle onderhoud, reparatie, vervanging van onderdelen en de verbruikte 

materialen. 
 Alle verdere voorkomende werkzaamheden die redelijkerwijs van de medewerker verwacht 

mogen worden. 
 

> WIE BEN JIJ?: 

 Je hebt een relevante mbo-3 opleiding (techniek). 
 Je werkt resultaat- en oplossingsgericht. 
 Je bent klantgericht. 
 Je bent dienstverlenend. 
 Je hebt organiserend vermogen. 
 Je bent communicatief vaardig.  

 

  



 

 

> WIJ BIEDEN: 

 Een tijdelijk dienstverband voor 36 uur per week tot voorlopig 31 december 2021 in het 
kader van ziektevervanging. 

 Salarisindicatie schaal 6. Inschaling in de functieschaal hangt af van opleiding en ervaring. De 
functie moet nog ingedeeld worden in HR21. 

 Fidant contract is mogelijk. 
 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, 

opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget). 

 
> BEN JE ENTHOUSIAST? 

Stuur je brief en CV vóór 28 juni a.s. via www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld het 

vacaturenummer: 21-26. 

 

Heb je nog vragen?  
Bel of mail dan naar Sjaak Brok, afdelingsleider technische zaken, 0416 67 10 00, 
sjaakbrok@baanbrekers.org. 
 
 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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