Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart
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Functiegroep
Werkregime
Regio

Technische profielen
Voltijds
West-Vlaanderen, Ieper

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart behoort tot de vzw Gezondheidszorg
'Bermhertigheid Jesu' en is partner in 'Accolade', het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
regio Ieper - Diksmuide.
Wij bieden personen met een psychiatrische aandoening een geïndividualiseerde en deskundige
behandeling in een vriendelijk klimaat.
Samen met de patiënt, zijn netwerk en professionele partners werken 500 medewerkers en 8
artsen interdisciplinair aan de verhoging van zijn levenskwaliteit.
Onze sleutelcompetenties 'vakbekwaam', 'waarderend', 'samenwerkend' en 'geëngageerd' zijn
hierbij onze dagelijkse leidraad.

Functiebeschrijving








Profiel








U staat samen met collega's in voor het onderhoud, herstellen en
vernieuwen van onze installaties cv/sanitair en elektriciteit.
U kent de werking en regeling van deze cruciale installaties en bent
daardoor in staat problemen dienaangaande te detecteren en op te
lossen.
U bent in staat om in opdracht van het diensthoofd kleine projecten op
te volgen en kan hierbij voldoende ondersteuning geven aan collega's.
U neemt deel aan de permanentie van de technische dienst.
U bezit over een grondige kennis stuur- en regeltechniek:
o gebouwenbeheerssystemen;
o telefonie-installatie;
o brandcentrale/detectie;
o oproep- en meldsystemen;
o beveiligingssysteem en elektronisch sleutelsysteem;
o datanetwerken;
o allerhande sturingen;
o enz..
U beschikt over een diploma bachelor elektromechanica .
U hebt uitgebreide technische en praktische ervaring met grote
interesse in stuur- en regeltechnieken.
Binnen dit vakgebied helpt u meedenken tot het realiseren van
technische verbeteringen.
U bent dynamisch ingesteld en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
U bent bij voorkeur woonachtig in regio Ieper.

Wij bieden







Contact

Een contract van onbepaalde duur is voorzien, na een contract van
bepaalde duur (1 jaar) met positieve evaluatie.
Onmiddellijke indiensttreding.
Een veelzijdige, uitdagende functie waarin uw inzet en zin voor
initiatief ten volle worden gewaardeerd.
Een collegiale werkomgeving.
Een correcte verloning die aansluit bij uw profiel en ervaring.

Sollicitatie graag met pasfoto.
Inlichtingen kan u bekomen bij Luc Vandevyver, diensthoofd Technische
dienst, tel. 057 23 91 11.

