Dienstenbedrijf Sociale Economie
schakel naar werk

Vacature – onderhoudsmedewerker straatveger
(m/v/x) (LDE/SINE)
Beschrijving
Onderhoudsmedewerker straatveger – 4 vacatures Lokale Diensteneconomie/SINE
Omschrijving werkvloer
Als medewerker van de veegploeg van het DBSE veeg je dagelijks een route van ongeveer 8 à 10km in de 19de eeuwse gordel rond Gent. Ook in de parken gelegen in dat gebied, wordt het zwerfvuil verwijderd door de
medewerkers van de veegploeg.
Wat kan je leren?
Straatveger
• Straten vegen, sluikstorten melden, meehelpen als de veegmachine uitrijdt
• Verwijderen van bladeren en onkruid op de verharde weg
• Zwerfvuil verwijderen in parken en groenzones
• Afval opruimen na een speciale gebeurtenis of specifieke actie zoals een buurtfeest
• Sneeuwruimen en zout strooien op voet- en zebrapaden (winterperiode)
Onderhoud van straatmeubilair
• Onderhoud van openbare BBQ’s (inclusief sanitair), toeristische bewegwijzering, speelcontainers,
infokasten en afficheborden
• Zwerfvuil verwijderen van de waterbermen
Jouw profiel
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Je wil vooruit in het leven maar hebt daar begeleiding en ondersteuning bij nodig. Je wil graag een
opleiding volgen waarin je specifiek begeleid wordt om na een periode van (maximum) 5 jaar sterker
op je eigen benen te staan op de arbeidsmarkt.
Je zoekt, en staat open voor, begeleiding op technisch én (psycho)- sociaal gebied.
Je bent bereid om zowel de schoonmaakopdrachten als onderhoudstaken op openbaar domein uit te
voeren
Buitenwerken in alle weersomstandigheden schrikt je niet af
Je respecteert de veiligheidsvoorschriften die eigen zijn aan de opdrachten: veiligheidskledij,
veiligheidsbril,…
Je werkt zowel zelfstandig als in groep
Je bent gemotiveerd om te werken
Je beschikt over een goede fysieke conditie
Je werkdomein strekt zich uit over groot Gent
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•
•
•

Je standplaats is de Proeftuinstraat (de site van Ivago)
Rijbewijs B is een pluspunt
Je staat open voor begeleiding

Wat biedt DBSE
•

•
•
•
•

Je start met een contract van bepaalde duur, 1 jaar. Na een positieve evaluatie krijg je een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Na 4,5 jaar zal je voor 6 maanden een doorstroomtraject
volgen en voorbereid worden op een job in de reguliere sector. Na een periode van (maximum) 5 jaar
ben je klaar voor een volgende uitdaging.
Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een vast uurrooster van 6u54 tot 15u.
Vorming en opleidingen worden in overleg bepaald.
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
voorafgaand aan de tewerkstelling bij DBSE en volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn.
Voldoen aan de voorwaarden gesteld door Groep Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor de
functie

Hoe solliciteren?
Schrijf je ten laatste op maandag 21 september 2020 telefonisch in op het nummer 09266 97 97.
Je zal gebeld worden door één van onze jobcoaches die je wat uitleg geeft over het DBSE, de job en
opleiding, het soort contract en de voorwaarden. Indien aan alle voorwaarden voldaan, zal je uitgenodigd
worden voor een eerste persoonlijk gesprek. Na een positief gesprek volgt een praktische proef.
Breng je CV mee naar het gesprek.

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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