
ONDERHOUDS
TECHNICUS

• Je vormt samen met een vaste medewerker het klusteam 
van De Kringwinkel Antwerpen

• Je werkt nauw samen met en onder leiding van  
de facility manager

• Je werkt in een uitdagende onderneming die 
toonaangevend is op vlak van circulariteit en 
sociaal ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om 
verantwoordelijkheid te nemen

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen)

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
laptop & smartphone, fietsvergoeding of 
terugbetaling  
woon-werkverkeer openbaar vervoer aan 100%

• Opleidings-en bijscholingsmogelijkheden op maat

• Elektriciteit, verwarming en sanitair hebben geen  
geheimen voor jou

• Je bent handig in het uitvoeren van allerhande klussen
• Planmatig, ordelijk en gestructureerd 
• Je houdt het hoofd koel bij onverwachte, dringende 

problemen
• Teamspeler met sterke communicatieve en relationele 

vaardigheden
• Enthousiaste en positieve persoonlijkheid
• In het bezit van een rijbewijs (B of C)
• Je bent vaardig in het gebruik van PC en courante  

softwarepakketten

To do

 
Stuur je cv met motivatiebrief naar: 

aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be 

Met als onderwerp: 

Vacature Onderhoudstechnicus 

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  
eigenzinnig miliieu- en TewerksTellings- 

bedriJf in de sociale economie

 geefT een Tweede kans 
aan mensen en spullen =

 500 Jobs voor mensen die heT  
moeiliJk hebben op de arbeidsmarkT

 
3 milJoen kg hergebruik 

= 303 gevulde 
zeeconTainers

• Je steekt samen met je collega de handen uit de mouwen
• Samen met je collega werk je een uitdagende lijst van klussen af binnen de organisatie
• Je gaat ordelijk en gestructureerd te werk, zowel bij geplande opdrachten als noodinterventies
• Je begeleidt je collega, ontdekt talenten en laat ze schitteren


