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LIA vzw is een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, 
jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of 
kansarme situaties.  
Samen met onze cliënten gaan we op zoek naar oplossingen. We geven hen ruimte en ondersteunen 
hen om zelf beslissingen te nemen en stappen te zetten. We geloven sterk in de eigen krachten van 
onze cliënten en hun netwerk. Hierbij hebben we steeds aandacht voor de veiligheid en 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. 
Door advies en begeleiding willen we bereiken dat onze cliënten geloven in hun eigen kunnen, hun 
taken en problemen op een bekwame manier aanpakken en hun leven verder uitbouwen. 
LIA vzw beschikt over afdelingen in Waasmunster, Lokeren en Beveren.  
 

Wij zijn op zoek naar : 

Polyvalente Medewerker Technische Dienst m/v/x 
in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (75%) 

 

 
Taakomschrijving 
 

De technische medewerker van LIA vzw staat in voor het algemeen technisch onderhoud van de 
gebouwen en de tuinen en kan ook opdrachten krijgen t.a.v. de cliënten.  
  

Plaats in de organisatie 
 
De functie valt onder de rechtstreekse leiding van de Algemeen Directeur. 
 
Gevraagde competenties 
 

 Basis technische kennis hebben i.v.m. loodgieterij, elektriciteit en schrijnwerkerij en 
deze kennis ook in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. 

 Kennis van behang- en verftechnieken bezitten en kunnen toepassen. 

 Kennis hebben van en ervaring met allerlei tuinwerkzaamheden zoals snoeien, 
onderhoud van tuinen, enzovoort en deze tuintaken kunnen uitvoeren. 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)  

 Kunnen het werk plannen 

 Contactvaardig zijn 

 Zelfstandig kunnen werken  

 Zin voor nauwkeurigheid hebben  

 Samenwerken als hecht team  

 Regels en afspraken nakomen 

 Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid 
en autonomie, samenwerking en open communicatie. 

 
LIA vzw biedt :  
  

 Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 75% 
 

mailto:info@vzwlia.be


 

vzw LIA, Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster 
Tel. 052/46.95.34 – fax 052/46.95.37 – Beaufort 

Tel. 052/46.04.27 – fax 052/46.39.87 – De Morgenster 
info@vzwlia.be 

 

 Indiensttreding 1 september 2019 

 Verloning volgens de barema’s van PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit 

 Een snel groeiende organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele 
hulpverlening aan kwetsbare cliënten.   

 Je werkt hoofdzakelijk in Waasmunster.  
 

 

 Herken jij je in deze vacature , aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met 
CV vóór 22 juli 2019 naar stijn.deriemaeker@vzwlia.be met vermelding in het 
onderwerp ‘medewerker technische dienst’. 

 Deze vacature wordt intern en extern bekendgemaakt.  
 Heb je vragen, neem zeker contact op met Stijn Deriemaeker, Algemeen Directeur.  
 Meer info over onze organisatie vind je op www.vzwlia.be 
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