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Vacature – Schilder (m/v/x) 
 
 
Beschrijving 
 
Onderhoudsmedewerker Schilder (Decoratie) – 2 vacatures Lokale Diensteneconomie/SINE 
 
Werkvloer 
 
Stads- en OCMW-patrimonium of privéwoningen. 
 
Wat kan je leren? 
 

• Je verwijdert oude verflagen. Dit doe je door ze af te branden, af te krabben of af te bijten met een 
product 

• Je verwijdert oud behang 

• Je schuurt en plamuurt  

• Je bereidt ondergronden voor door ze stofvrij te maken, te ontvetten,…  

• Je lakt of vernist deuren, ramen, radiatoren, plinten, trappen, vloeren,… 

• Je schildert binnenmuren en plafonds met borstel, rol of spuitpistool 

• Je plaatst behang, vliesbehang,… 

• Je egaliseert vloeren 

• Je bekleedt vloeren met vinyl,… 

• Je plaatst plinten 

• Je kit deuren, plinten, deuromlijstingen af 
 
Jouw profiel 

• Je bent flexibel en kan goed samenwerken met collega’s 

• Je respecteert de veiligheidsvoorschriften die eigen zijn aan de opdrachten: veiligheidskledij, 
veiligheidsbril, … 

• Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol 

• Je werkt zelfstandig 

• Je bent gemotiveerd om te werken 

• Je beschikt over een basiskennis rekenen 

• Je bent nauwkeurig en gaat zorgzaam om met goederen 

• Hygiëne, orde en netheid vind je belangrijk 

• Je beschikt over voldoende kracht om met materiaal trappen op te gaan 

• Je bent bereid je te verplaatsen naar de werf per fiets 

• Je beschikt over een basiskennis Nederlands (spreken en lezen) 

• Je staat open voor begeleiding 

• Je hebt een goede fysieke conditie (veel rechtstaan en bukken, heffen en tillen) 

• Je bent bereid om op verschillende locaties te werken 

• Je bent bereid  de veiligheidsregels (VCA) aan te leren en op te volgen 
 
 

mailto:schakelnaarwerk@ocmw.gent
http://www.stad.gent/dbse


Dienstenbedrijf Sociale Economie 
schakel naar werk 

 

 

Dienstenbedrijf Sociale Economie | Sociale Dienst OCMW | Stad Gent  

Bezoekadres: Maïsstraat 142, 9000 Gent | 09 266 97 97 |  

schakelnaarwerk@ocmw.gent | www.stad.gent/dbse 

 

 
 
 
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-16u) 

• 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 ten laatste op vrijdag 12 februari 2021 telefonisch in op het nummer 09 266 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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