FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van patiënten, met als doel
het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delict gedrag weg
te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.
Binnen FPC Antwerpen vormen behandelen en beveiligen één ondeelbaar geheel. Samen met alle medewerkers willen
we de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. De sleutel van
ons succes is hierbij de diversiteit in onze profielen en uiteenlopende ervaringen van onze medewerkers.
Voor dit nieuw centrum zijn wij op zoek naar:

Medewerker tuinonderhoud m/v
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je werkt mee aan het onderhoud en groenonderhoud van de terreinen van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in
Antwerpen (Linkeroever)
Jouw voornaamste taken zijn:
○
○
○
○
○
○
○

○
○

Je staat in voor het maaien van het gras, het aanleggen en onderhouden van grasperken en beplantingen etc;
Je staat in voor het aanleggen van terrassen, paden etc;
Je staat in voor de onkruidbestrijding;
Je staat in voor de seizoensgebonden snoei;
Je werkt met handgereedschap en gemotoriseerd tuinmateriaal zoals een bosmaaier, kettingzaag en
heggenschaar;
Je voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit zoals smeren, onderdelen schoonmaken of vervangen,
schilderen, kleine timmerwerken, etc;
Je werkt samen met patiënten van het centrum in het onderhoud van de terreinen: je geeft hen de nodige
begeleiding en uitleg om hun taken tot een goed einde te brengen. Dit in het kader van een arbeidstherapie
voor de patiënten van het centrum;
Je draagt bij tot het bereiken van de doelstellingen van de kwaliteitspolitiek: zich inspannen voor de
resocialisatie en re-integratie van patiënten;
Je ziet toe op het respect van de ethische principes van de groep en je valoriseert de uitgevoerde acties
van duurzame ontwikkeling.

PROFIEL
○ Je kunt zelfstandig én vlot in team samenwerken;
○ Ervaring in het domein van sociaal werk of in de begeleiding van patiënten of ervaring met het
aansturen van personeel is een groot pluspunt;
○ Je werkt op een veilige manier en neemt strikt de veiligheidsprocedures in acht;
○ Bij voorkeur heb je een opleiding secundair onderwijs tuinaanleg;
○ Je hebt ervaring met het gebruik van bosmaaier, kettingzaag en heggenschaar;
○ Je bent bekend met verschillende soorten beplanting;

○
○
○
○
○
○

Je hebt kennis van de verschillende soorten snoei en weet hoe dit toe te passen;
Je kan handgereedschap en gemotoriseerd materieel onderhouden;
Je hebt ervaring met kleine onderhoudswerkzaamheden;
Je bent vertrouwd met de seizoensgebonden taken;
Je bent in staat rekening te houden met zeer specifieke en vergaande veiligheidsprocedures die gelden op de
site van FPC Antwerpen;
Rijbewijs B.

WIJ BIEDEN
○ Een boeiende functie in een dynamische en gezonde organisatie met een sterk accent op opleidingskansen en
doorgroeimogelijkheden;
○ Een voltijdse betrekking, een gevarieerde functie, Work-life balance: normale kantooruren;
○ Een aangename werkomgeving binnen een uniek kader;
○ Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen;
○ Een volledig opleidings- en integratietraject;
○ Werkplaats gevestigd in Antwerpen Linkeroever.

INTERESSE?
Vind je je terug in dit profiel of wens je meer informatie over deze vacature? Aarzel dan niet om je curriculum vitae met je
motivatiebrief op te sturen naar:
Mevr. Aurélie Vandevelde, HR Assistant
E-mail: jobcenter_vl2.be@sodexo.com

