Werken bij CM betekent mee het verschil maken voor 4,5
miljoen leden. Als CM Midden-Vlaanderen staan wij met
ruim 500 medewerkers in voor een kwalitatieve en
correcte uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering
van Aalst tot Deinze, Eeklo, Oudenaarde en Gent.
Maar CM is meer dan dat: zij biedt een brede waaier van
diensten en voordelen aan, adviseert en begeleidt haar
leden bij ziekte en bij alle belangrijke levensmomenten.
Bovendien is CM ook actief op het vlak van gezondheid en preventie en
organiseert ze met medewerkers én vrijwilligers tal van socioculturele
activiteiten en evenementen (www.cm.be)
Om het team ICT-gebouwen, te versterken, zijn we op zoek naar een gedreven
(m/v/x).

Polyvalent Onderhoudstechnicus
(Elektriciteit, Verwarming En Sanitair) (m/v/x)
Je taken
Je maakt deel uit van de technische onderhoudsploeg die instaat voor het dagelijks
onderhoud en de herstellingen van de infrastructuur in de gebouwen van het
ziekenfonds.
Je zorgt voor een gepaste oplossing bij technische problemen op vlak van
elektriciteit, verwarming en sanitair. Je neemt in deze ook een signaalfunctie op.
Je stelt prioriteiten en past indien nodig flexibel je planning aan.
Je voert zelfstandig de werkzaamheden uit en houdt hierbij rekening met de
nodige normen en richtlijnen. Je volgt verder op en stuurt bij waar nodig in overleg
en nauwe samenwerking met jouw collega’s.
Je staat in beurtrol mee in voor de wachtdienst ’s avonds en in het weekend.
Je profiel
Je hebt een technisch diploma en een degelijke allround technische kennis en
ervaring in elektriciteit, verwarming en sanitair.
Je hebt een goede fysieke conditie en kan hef- en tilwerk aan.
Je beschikt over een rijbewijs B en kan met een bestelwagen rijden.
Je werkt nauwkeurig, bent in staat om prioriteiten te stellen en bent flexibel in het
opnemen van een gevarieerd takenpakket.
Je bent een teamspeler die voldoening haalt uit het samenwerken met en het
ondersteunen van jouw collega’s maar je kan ook zelfstandig werken binnen de jou
toegewezen opdrachten.
Wij bieden
Een voltijdse tewerkstelling met een contract van bepaalde duur van 1 jaar en met
mogelijkheid op tijdelijke verlenging. Je kan rekenen op een aangepaste verloning
met extralegale voordelen en collega’s waar je met plezier mee samenwerkt.

Hoe reageren?
Stuur je motivatiebrief en je cv door via onze website: www.cm.be/jobs. Voor
meer info, kan je contact opnemen met Marc Haegeman, Teamverantwoordelijke
via marc.haegeman@cm.be of met Evelyn Persyn, HR Business Partner via
evelyn.persyn@cm.be

