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Logistiek medewerker (x/v/m) 

D1-D3 (polyvalent-technisch medewerker) – voltijds (38u/week) – onbepaalde duur 

Team Jongeren gaat aan de slag met talenten, ideeën, interesses, noden en vragen van jongeren in Dilbeek. Als 

logistiek medewerker in ons team werk je, samen met het team en jongeren, aan vrijetijdsbeleid, aan publieke ruimte 

en aan een aanbod dat jongeren ondersteunt, engageert, informeert, inspireert en stimuleert. Je werkt nauw samen 

met andere teams binnen de stroom Vrije Tijd en de groep Dilbeek. 

Functieomschrijving 

Zin om samen met team jongeren aan de slag te gaan om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren en bij te 

dragen tot een aangename vrijetijdsinfrastructuur voor de gebruikers/doelgroep? Weet jij van aanpakken en ben je 

enthousiast om met het team en de doelgroep te werken?  

 

Team jongeren zoekt binnen de stroom Vrije Tijd een nieuwe gemotiveerde en handige collega die zowel zelfstandig 

als in teamverband verschillende taken kan organiseren en uitvoeren zoals; 

• planning opstellen in overleg met het team 

• kleine onderhouds- en renovatie werken, sanitaire problemen oplossen en onderzoeken (ontstoppingen, 

vervangen/herstellen kranen en toebehoren,…) 

• elektriciteit (kabels trekken, plaatsen stopcontact, kortsluitingen onderzoeken, plaatsen 

verlichtingspunten,…) 

• uitvoeren van kleine herstellingen (bv vervangen ruiten, sloten, klinken...) 

• schrijnwerk 

• materialen in kader van evenementen vervoeren en plaatsen 

• podium en tenten opbouwen 

• materiaal samenstellen en klaarzetten 

• jongeren begeleiden bij het onderhoud van de jeugdlokalen en jongerenplekken in de publieke ruimte 

• … 

Profiel 

• Je toont enthousiasme voor verschillende taken en verantwoordelijkheden 

• Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband 

• Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren en staat open voor samenwerking met deze doelgroep 

• Je kan kennis en deskundigheid overbrengen aan de doelgroep 

• Je kan een werkplanning opstellen 

• Je bent ondernemend en werkt oplossingsgericht 

• Je bent flexibel en collegiaal 

• Je bent bereid tot flexibel werken: avond-, en weekendwerk   
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Voorwaarden 

• Er zijn geen diplomavoorwaarden 

• Je bezit een rijbewijs B (BE is een meerwaarde).  

• Je beschikt bij voorkeur over een eigen vervoermiddel / je kan zelf instaan voor verplaatsingen. 

• Het bezitten van een rijbewijs C, CE of bereid zijn om dit rijbewijs te behalen na aanwerving zijn een 

pluspunt  

• Je slaagt in een selectieprocedure (kennisproef, praktische proef en mondelinge proef gaan door op 30/06 

en/of 01/06) 

Wij bieden 

• Voltijds werken bij een inspirerende organisatie.  
• Een afwisselende job waar je écht het verschil kunt maken.  
• Een warme en mensgerichte werkomgeving met veel autonomie en ruimte voor initiatief. 
• Flexibele uren en 35 vakantiedagen per jaar. 

• Een voltijdse tewerkstelling (38u/week) van onbepaalde duur 
• Aantrekkelijk salaris volgens barema (D1-D3) met veel extra's, waaronder en hospitalisatieverzekering, 

pensioenplan, maaltijdcheques en fietsvergoeding. 

• Mogelijkheid tot het volgen van uiteenlopende vormingen 

Solliciteren 

Wil je graag meeschrijven aan ons verhaal en onze missie mee waarmaken? Solliciteren kan tot en met woensdag 
22 juni 2022. Voeg zeker ook volgende documenten toe:  

• eventueel een kopie van je diploma  
• een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) 

 

De  kandidaten met de meest relevante cv’s worden uitgenodigd. We beperken ons tot maximaal 10 
kandidaten. De uitnodiging van de proef gebeurt uiterlijk op dinsdag 28 juni 2022. De schriftelijke en 
mondelinge opdracht gaan door op donderdag 30/06 en/of vrijdag 01/07 in cultuurcentrum Westrand (Kamerijklaan 
46, 1700 Dilbeek). Bevestiging van uur en specifiek lokaal volgt bij uitnodiging. 
 

Met specifieke vragen over de functie of de selectieprocedure, kan je daarnaast ook steeds terecht bij Arthur 
Martens, jeugdwerker Team Jongeren, op 02 451 69 40 of via mail naar arthur.martens@dilbeek.be. 

 
Groep Dilbeek 
Dilbeek gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties, 
talenten en diploma. Je leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, geloof, gender of seksuele geaardheid,… beïnvloeden je kansen niet. 

 


