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1 Voltijds Mobiele fietshersteller, gezocht (m/v/x) voor Dienstenbedrijf Sociale 

economie – Lokale diensteneconomie 

Takenpakket: 

• Afmonteren van nieuwe fietsen 

• Herstellen van klassieke en elektrische stadsfietsen 

• Onderhoud van fietsen op diverse locaties in Gent (binnen- en buiten) 

• Mobiele hersteldienst (met bakfiets en wagen) 

• Ophalen en terugbrengen van fietsen 

• Opmaken van werkorders in een computerprogramma 

• Klanten bedienen aan de balie 

• Werkatelier opkuisen 

 

 

Jouw profiel 
 

• Je hebt een goede fysieke conditie 

• Je kan fietsen 

• Je hebt een basiservaring met het herstellen van fietsen (bv. binnenband herstellen, 

remblokken vervangen) 

• Je wilt op technisch vlak bijleren rond fietsherstel- en onderhoud 

• Je streeft naar rendement en tempo volgens de normen van de arbeidsmarkt 

• Je respecteert de veiligheidsvoorschriften die eigen zijn aan de opdrachten 

• Je werkt graag samen 

• Je bent gemotiveerd om te werken 

• Je kunt in het Nederlands vlot klanten bedienen aan de balie 

• Je gaat vriendelijk en gepast om met klanten (baliewerk) 

• Je kan met de computer werken of bent bereid dit aan te leren 

• Je werkt graag binnen (atelier) en buiten 

• Je hebt een fijne motoriek 

• Rijbewijs B of C is een pluspunt 

• Je staat open voor begeleiding 
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Wat biedt DBSE? 

• Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (5 jaar) 

• Een voltijds werkregime van 40u per week: werken tussen 7u45 en 16u15 

• Vorming en opleidingen  

• Een dynamische en diverse werkomgeving 

• Extralegale voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding… 

Word jij onze collega? 

Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (SINE-maatregel): 

• Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs 

• Indien jonger dan 45 jaar: minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 

maanden en volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden 

leefloongerechtigd zijn OF minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36 

maanden. 

• Indien ouder dan 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 

maanden en volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn. 

• Voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Groep Gent nl. medisch geschikt bevonden 

worden voor deze functie. 

Hoe solliciteren? 

Schrijf je telefonisch in op het nummer 0473 83 28 84 (Griet Vandevyvere, jobcoach DBSE) voor de 
selectieprocedure van “mobiele fietshersteller (m/v/x)” die plaatsvindt van zodra de Corona-
maatregelen opgeheven worden. Wij nemen op dat moment opnieuw contact met je op. 
 
Vraag alvast aan jouw trajectbegeleider of je in aanmerking komt voor de tewerkstellingsmaatregel  
“SINE”. 
 
 
 
 
Bij Groep Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt er geen 
onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of 
nationaliteit. 
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