Dienstenbedrijf Sociale Economie
schakel naar werk

Vacature – Schrijnwerker (m/v/x)
Beschrijving
Schrijnwerker – 1 vacature Lokale Diensteneconomie/SINE
Werkvloer
De medewerkers van de ploeg Schrijnwerk van het DBSE werken op werkvloeren van de Groep Gent en bij
kwetsbare burgers.
Wat kan je leren?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je meet op en maakt een werktekening
Je kiest en controleert houtsoorten
Je zaagt de nodige latten uit de ruwe houtbalken
Je maakt met de machine onderdelen van binnenschrijnwerk
Je voegt de onderdelen samen en monteert het beslag (houten delen die ergens aan bevestigd zijn)
Je doet de oppervlaktebehandeling van het binnenschrijnwerk
Je plaatst het binnenschrijnwerk
Je voert kleine herstellingen uit (aan deuren, ramen, trappen, keukenkasten,…)
Je werkt ramen en deuren rondom af met hout
Je plaatst binnendeuren en omlijstingen
Je plaatst ramen
Je maakt en plaatst keukens, kasten, trappen, wanden, parket, plafonds, vliegenramen,...
Je maakt houten meubilair
Je plaatst gevelbekleding in hout
Je plaatst houten vloerbekleding
Je plaatst dakvlakramen

Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je hebt een goede fysieke conditie (veel rechtstaan en bukken, heffen en tillen)
Je werkt graag samen
Je bent bereid om op verschillende locaties te werken
Je wil de regels veiligheid (VCA) aanleren en opvolgen
Kennis Nederlands: je hebt voldoende kennis van het Nederlands om technische termen aan te leren
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Wat biedt DBSE
•

•
•
•
•

Je start met een contract van bepaalde duur, 1 jaar. Na positieve evaluatie krijg je een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, weliswaar zal je nooit langer dan 5 jaar voor DBSE werken
en wordt een einde gesteld aan je contract. Na 4,5 jaar zal je voor 6 maanden een doorstroomtraject
volgen en voorbereid worden op een job in de reguliere sector
Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een vast uurrooster (8u tot 16u30) + 1 vaste vrije dag per
maand
Vormingen en opleidingen
Een dynamische en diverse werkomgeving
Extralegale voordelen zoals 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 Groep Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor de
functie

Hoe solliciteren?
Schrijf je telefonisch in op het nummer 09 266 97 97 vóór 21 september 2020.
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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