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Campus Dr. Guislain – Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent – T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12 
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P.C. Dr. Guislain behoort tot het Provincialaat der Broeders van Liefde vzw, Stropstraat 119, 9000 Gent / Ondernemingsnummer 0406.633.304 

 

  

 
 
 

  

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een 
betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum 
onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame 
manier om te gaan met psychisch zieke mensen. 
 

Voor het facilitair departement zoeken wij een 
 

voltijds SCHRIJNWERKER technische dienst (m/v) 

Functieprofiel : 
 u bezit een praktische basiskennis van het vakgebied houtbewerking en sanitair is een 

extra troef; 

 u beschikt over een diploma of getuigschrift (TSO, BSO, of volwassenonderwijs) en U 
hebt door ervaring beroepskennis verworven; 

 u bent handig en heeft technisch inzicht om de diverse problemen te kunnen oplossen; 
 u kan zelfstandig werken, bent sociaal vaardig en een goede teamspeler en daarbij 

brengt u respect op voor onze christelijke basisinstelling; 
 u hebt een voldoende goede fysieke conditie voor het uitvoeren van handenarbeid in 

binnen en buitenomgeving; 

 u hebt oog voor milieubewust en veilig werken; 

 u beschikt over een rijbewijs B en een goede kennis van de Nederlandse taal; 
 u beschikt over basisvaardigheden computer (word, Excel). 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met  
de heer Davy Ysebaert, T 09 216 33 11. 

 
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief met cv 

vóór 19.06.2017 bezorgen via vacatures.guislain@fracarita.org   
of versturen naar Fr. Ferrerlaan 88 A, 9000 Gent 

met vermelding sollicitatie  schrijnwerker technische dienst 

Ons aanbod: 
 een voltijdse tewerkstelling voor bepaalde duur met reële kans op een contract van 

onbepaalde duur in een dynamische en aangename werkomgeving; 
 verloning volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s, vergoeding woon-werkverkeer; 
 extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,…  

Uw uitdaging: 
Onder de bevoegdheid van het hoofd van de technische dienst staat u in voor: 
 het uitvoeren van controletaken en begeleiden van onderhoudsfirma’s en aannemers; 
 de instandhouding van technische installaties, voorzieningen en gebouwen van de 

verschillende campussen van de voorziening; 
 het uitvoeren van het algemeen onderhoud en van herstellingen op diverse gebieden 

zoals schrijnwerk en sanitair; 

 het plaatsen van nieuwe installaties en bijdragen tot interne producties. 
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