
 

 

Gebouwtechnicus (v/m/x) 

Deeltijds (80%) contract van onbepaalde duur  - Brussel 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede 

en ongelijkheid. In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering 

waarbij kwetsbare gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen.  

Oxfam België zet zich in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten 

en campagnes om beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van 

ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor eerlijk, duurzaam handelen en ondersteunt ze de 

circulaire en sociale economie in België. 

Help ons armoede en ongelijkheid te bestrijden door uw vaardigheden in te zetten! Oxfam zoekt een 

Gebouwtechnicus. 

Waar kom je terecht? 

Onder de verantwoordelijkheid van de Building Manager moet u onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan de gebouwen en apparatuur van de organisatie, alsmede afhandeling van opdrachten.  

Jouw verantwoordelijkheden: 

• Je voert de werkzaamheden uit die nodig zijn voor het onderhoud van de gebouwen: 

schilderwerk, afwerking (plafonds, scheidingswanden, tegels, enz.), timmerwerk, elektriciteit, 

installatie van ICT-apparatuur, loodgieterswerk, slotenmakerij, enz.   

•  Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van apparatuur en gereedschap op het 

hoofdkantoor en incidenteel op andere locaties: machines, elektromagnetische apparatuur, 

fietsen, enz.  

•  Je neemt deel aan de uitvoering van volgende taken: het ontvangen van pakketten, het 

beheren van voorraden, het regelen van ruimtes, het voorbereiden van materiaal voor 

evenementen en activiteiten en wanneer u maar kunt helpen, binnen uw mogelijkheden.  

•  Je vervangt af en toe het schoonmaakpersoneel bij afwezigheid. 

Jouw profiel: 

• Je hebt een diploma lager secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring;  

• Je beschikt over een rijbewijs;  

• Je beschikt over de nodige kennis en ervaring om de verschillende verwachte onderhoudstaken 

uit te voeren;  

•  Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;  

•  Je kunt omgaan met noodgevallen en uw werk dagelijks organiseren door prioriteiten te stellen;  

•  Je werkt  zelfstandig, je bent waakzaam en je weet je beschikbaar te stellen door te vertrouwen 

op je interpersoonlijke vaardigheden;  

•  Je past altijd alle maatregelen toe om jouw veiligheid en die van anderen te waarborgen;  

•  Je spreekt vloeiend Frans (of Nederlands) en bent comfortabel in het communiceren in het 

Nederlands (of Frans);  

• Elektriciteitscertificaat is een pluspunt. 



 

 

 

 

Oxfam biedt jouw: 

• Een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur;  

• Een bruto maandsalaris in overeenstemming met de NGO-sector (min. 1.817,4€ en max. 

2.879€ voor 30 jaar relevante ervaring);  

• Talrijke extralegale voordelen: bijdrage in vervoerkosten, eindejaarspremie, maaltijdcheques, 

groepsverzekering, extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren, verschillende 

opleidingsmogelijkheden...  

• De kans om te werken voor een toonaangevende NGO op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen in grote en inspirerende veranderingen.  Je 

maakt deel uit van een gemotiveerd en gepassioneerd team, dat zich verbonden voelt bij zijn 

missie;  

• Uitdagend en boeiend werk in een organisatie die veel aandacht besteedt aan de balans 

tussen werk en privé. 

 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 8 januari 2023 naar OBE.jobs@oxfam.org onder vermelding van 

"Achternaam Voornaam + Gebouwtechnicus". 

 

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden daarom geselecteerd op basis van hun 

kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht.  

  

Oxfam zet zich in voor de bescherming en bevordering van het welzijn van alle mensen en verwacht 

dat alle medewerkers en vrijwilligers dit engagement delen via gemeenschappelijke waarden en dat ze 

een gedragscode volgen (meer info: https://www.oxfam.be). 

 


