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KLUSJESMAN/ELEKTRICIEN (M/V) (HOVE) 

 

Het Multi Functioneel Centrum Ritmica is op zoek naar een gedreven klusjesman/elektricien.  

Je maakt deel uit van het onderhoudsteam van groep Ritmica.    

 

Gezocht profiel 

Je voert enerzijds allerhande klusjes uit ter verbetering van de gebouwen samen met collega’s van 

het onderhoudsteam.  

Anderzijds ben je verantwoordelijk voor het kwalitatief aansluiten en plaatsen van elektrische 

materialen zoals o.a. verlichting, stopcontacten, bekabeling en verdeelborden.  Je staat in voor 

het regulier elektrisch onderhoud; vervangen van lampen, aanpassingen uitvoeren in elektrisch 

verdeelborden, plaatsen van telefonie,… 

 

Bij voorkeur:  

- studies: een technisch A2-diploma – optie elektriciteit bij voorkeur   

- attesten:   

• VCA-attest, of eventueel bereid zijn opleiding te volgen om het attest te behalen  

• Bereidheid om een BA 4 attest (gewaarschuwd) en liefst een BA 5 attest (vakbekwaam) voor 

het werken aan elektrische installatie te behalen  

 

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed) 

Werkervaring: minimale ervaring is wenselijk 

 

Job gerelateerde competenties 

• Je bent behulpzaam, handig  en steekt graag de handen uit de mouwen.  

• Je werkt nauwkeurig en correct.   

• Je bent stressbestendig.  

• Je hebt een organisatietalent en kan omgaan met een flexibel takenpakket.  

• Je kunt goed zowel zelfstandig als in groep werken.   

• Je bent op de hoogte van de laatste reglementering 

• Je kent de regels om veilig te kunnen werken aan o.a. elektrische installaties.  

 

Aanbod  

• Contract onbepaalde duur  

• Tijdregeling: VOLTIJDS   

• Werkuren:  

MA/DI/WOE/DO/VRIJ: 8u-16U30  

• Comfortabele werkomgeving, aangename werksfeer 

• Verloning conform wettelijke barema's van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap) 

• Plaats tewerkstelling: WOUWSTRAAT 44 - 2540 HOVE  
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• Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine 

of handicap.  

 

Voordelen 

 

• MFC Ritmica is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en voorziet fietsvergoeding 

• Elektrische fietsen zijn voor dienstverplaatsingen beschikbaar, rekening houdend met de af 

te leggen afstand 

• Wij werken in een groen kader, onder het motto "leer, lach, leef" 

• Persoonlijke en warme werksfeer  

• Opleiding en coaching op de werkvloer 

 

Meer weten over Ritmica? Neem gerust een kijkje op onze website www.ritmica.be 

 

 

Verder verloop van aanwervingsprocedure 

 

Solliciteren is mogelijk tot en met zondag 16 mei 2021 

• Email met CV en motivatiebrief t.a.v. Dhr. Bert Van den Bergh – directie, via 

jobs@ritmica.be met vermelding van ‘vacature klusjesman/elektricien’.  

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Jo Van den Berg via nr. 03/460 11 50. 

 

Sollicitatiegesprekken gaan door op dinsdagnamiddag 25 mei 2021.  

 

Indiensttreding: zo snel mogelijk  
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