
  

IBO DE BUITELING zoekt een klusjesman/vrouw - GECO CONTRACT  50% (19u/week)  

Vervanging van onbepaalde duur | indiensttreding vanaf 24/10/2022 
 

          JOUW TAKEN ALS KLUSJESMAN/VROUW: 

 je staat onder leiding van de operationeel 
verantwoordelijke, maar je mag ook vaak zelfstandig 
en zonder leiding taken uitvoeren 

 je bent verantwoordelijk voor jouw eigen 
klusmateriaal 

 je staat in voor het klein algemeen onderhoud en 
herstellingen van onze gebouwen op vlak van 
elektriciteit, sanitair, schilderwerken en 
schrijnwerkerij 

 je zet meubels en speelgoed in elkaar, vervangt 
sloten, helpt mee verhuizen, geeft logistieke 
ondersteuning bij evenementen,… 

JE VOLDOET AAN DEZE VOORWAARDEN: 

 je hebt een goede actieve en technische kennis van het 
Nederlands 

 je beschikt over een goede fysieke conditie 
 je bent werklustig, flexibel, ordelijk en stipt 
 je werkt zelfstandig en leert graag bij 
 je hebt bij voorkeur een basiskennis van elektriciteit 

(BA5) en schilderwerken. 
 je kan een blanco uittreksel van het Strafregister 

Model 2 voorleggen en kan goed overweg met 
kinderen 

 je bent in het bezit van een rijbewijs B 
 

         WIJ BIEDEN: 

 een gevarieerde job in een divers team  
 vervangingscontract van onbepaalde duur 

 mogelijkheid om zich bij te scholen 
 korting op de opvang van je eigen kinderen 
 loon volgens barema L4 PC 331 en extralegaal verlof  

   HET GECO-STATUUT: 
Je mag werken met een GECO-contract als je op het   
moment van de aanwerving: 
 ingeschreven bent bij Actiris 
 1 dag uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent      

OF reeds 6 maand in laatste kalenderjaar als werkloze 
werkzoekende ingeschreven bent bij Actiris 

 gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

SOLLICITEREN: 

 reageer zo snel mogelijk met een CV en 
motivatiebrief 

 sollicitatiegesprek zo snel mogelijk 
 indiensttreding vanaf 24/10/2022 

 
 

CONTACT: 

De Buiteling vzw 
Hopstraat 7 
1000 Brussel 

TEL: 02/223 48 22 (Esther Vanden Bremt) 
MAIL: vacatures@debuiteling.be 

Referentie: klus 50% 

www.debuiteling.be

 


