
 

 

Diest-Uitbreiding (DU) is als sociale huisvestingsmaatschappij actief in Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort 

en Kortenaken.  Momenteel verhuren wij meer dan 850 woningen en streven wij naar een verdere uitbouw van het 

bestaande patrimonium.  Met de huidige nieuwe projecten dewelke op de planning staan, zullen wij binnen enkele 

jaren meer dan 1000 woningen in ons patrimonium hebben. 

Op kantoor zijn momenteel zeven personen werkzaam en daarnaast staan zes personen in voor het onderhoud en 

de herstellingen van de woongelegenheden. 

 

Diest-Uitbreiding wenst een wervingsreserve aan te leggen voor 3 jaar.  

Indien je jezelf kan herkennen in onderstaande vacature, stel je dan snel kandidaat! 

 

ALL ROUND TECHNICUS (m/v/x) - wervingsreserve 
 

FUNCTIE 

- Je staat naast 6 andere medewerkers in voor algemene onderhouds- en herstellings- en vernieuwingswerken 

aan het volledige patrimonium. Volgende technische vaardigheden zijn een meerwaarde in de selectie: 

elektriciteit, sanitaire installaties, vloeren, metselwerk, pleister- en schilderwerken, schrijnwerkerij, 

groenonderhoud, … . 

- Je kan een diagnose stellen en een oplossing adviseren 

- Je behandelt je dagplanning zoals gepland door het diensthoofd 

- Je draagt bij aan een optimale communicatie binnen de dienst, met andere diensten en externe partners 

- Je werkt voltijds met sporadisch een interventie na de uren 

- Je bent bereid om, wanneer nodig, opleidingen of vervolmakingscursussen te volgen in hogergenoemde 

materies 

 

PROFIEL 

- Je hebt een technische opleiding niveau A2 (hoger secundair onderwijs) of gelijkgesteld door ervaring 

- Je hebt minstens 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring inzake het merendeel van het gevraagde 

takenpakket 

- Je bent flexibel en klantgericht 

- Je hebt de nodige sociale en communicatieve vaardigheden om zowel in team te functioneren als ten aanzien 

van de huurders, personeel en bestuurders van de vennootschap 

- Je beheerst goed de Nederlandse taal 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs type B 

- Je bent in het bezit van een getuigschrift van goed gedrag en zeden (maximum 3 maanden oud) 

 

AANBOD 

- Je komt terecht bij een sterk groeiende woonmaatschappij die de komende jaren voor grote uitdagingen staat 

- Een boeiende en uitdagende job met veel afwisseling 

- Contract van onbepaalde duur in weddenschaal C113 (Vlaamse Overheid) onder bediendenstatuut  

- Dertiende maand 

- Wettelijke feestdagen + ca. 30 dagen verlof (afhankelijk van leeftijd en feestdagen in weekend) 

- Vergoeding woon-/werkverkeer 

- Maaltijdcheques  

- Groepsverzekering  

- 36-urenweek 

 

HOE KAN JE SOLLICITEREN? 

Je kan tot en met 26 november 2021 solliciteren door je motivatiebrief en je cv met vermelding van relevante 

ervaring te versturen naar CVBA Diest-Uitbreiding, Bergveld 29, 3290 Diest of via e-mail naar 

bart.vanroelen@diestuitbreiding.be.  

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar bovengenoemd e-mailadres of 

door te bellen naar 013/31 29 60 (vragen naar Bart – enkel in de voormiddag) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

De timing van deze aanwerving is: 

- In een eerste fase worden de kandidaturen gescreend 

- De weerhouden kandidaturen worden uitgenodigd voor een selectietest en -gesprek op 22 december 2021  

- Begin februari 2022 weet je of je de job hebt of niet. 
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