
WZC Betlehem te Herent is een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning dat 
behoort tot Fac Similiter VZW. Vanuit een christelijke inspiratie bieden we op een 
menselijke, zorgzame en deskundige wijze verzorging, begeleiding en zingeving aan 335 
zorgbehoevende volwassenen en ouderen. Daarnaast verzorgen we het beheer van 33 
assistentiewoningen.  
Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich dagelijks erg gedreven en steeds met een 
glimlach in voor een kwalitatieve en toekomstgerichte professionele zorg. 

 
 

Diensthoofd technische dienst (m/v/x) 

 
 
Jouw functie 
 

Het diensthoofd technische dienst verzekert de organisatie en de dagelijkse leiding van de 
technische dienst. 
 
Jouw rol 
 

• Je plant de dagelijkse technische werkzaamheden en stelt de werkverdeling op 

• Je bespreekt met de technisch medewerkers de diverse taken en technische 
problemen, begeleidt hen in de uitvoering ervan en controleert de uitgevoerde 
werkzaamheden 

• Je voert samen met jouw team preventieve controles uit, om defecten en/of 
onderhoudsnoden van de technische installaties, apparatuur en infrastructuur te 
detecteren 

• Je bewaakt de werking en de conformiteit van de technische installaties (laag- en 
hoogspanning, gas, HVAC, liften, veiligheidsverlichting, brandbeveiliging, 
verpleegoproep-, dwaaldetectie- en gebouwbeheersystemen …)  

• Je plant herstellingen aan technische installaties en infrastructuur en voert samen 
met het team dringende herstellingen uit 

• Je behandelt interne aanvragen voor technische interventies 

• Je houdt de plannen, onderhoudsschema’s, inventarislijsten en dossiers over de 
gebouwen, installaties en de apparaten actueel 

• Je volgt en controleert de werkzaamheden van externe firma’s nauw op en stuurt bij 
waar nodig 

• Je waakt over de veiligheidsaspecten van de uit te voeren taken en overlegt met de 
preventie-adviseur 

• Je bespreekt lopende en toekomstige projecten met jouw direct leidinggevende en 
volgt deze op, rekening houdend met de kwaliteit van uitvoering, timing en budget 

• Je volgt de stock van technische materialen op en plaatst, na overleg met jouw direct 
leidinggevende, de nodige bestellingen 

 
Jouw plaats in het organigram 
 

Je rapporteert aan de technisch en facilitair directeur 
  



Jouw profiel 
 

• Je hebt een goede kennis van (gebouw)technische en elektrische installaties 

• Je hebt ervaring of interesse in leidinggeven en weet medewerkers te ondersteunen, 
coachen, enthousiasmeren en mee te nemen in verandering 

• Je hebt een positieve en constructieve ingesteldheid 

• Je gelooft in een klantgerichte dienstverlening 

• Je beschikt over een analytische denkvermogen en bent besluitvaardig 

• Je werkt op een integere en planmatige wijze en toont procedure- en 
procesgerichtheid 

• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een technische richting 
 

Ons aanbod 
 

• Een boeiende en veelzijdige functie in een maatschappelijk relevante werkomgeving 

• Een vriendelijk en collegiaal onthaal en begeleiding 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

• Een verloning volgens de sectorale IFIC-klasse 16 

• Een overname van relevante anciënniteit 

• Een aansluiting bij de groepsverzekering 

• De datum van indiensttreding wordt onderling afgesproken 

• Een vlotte bereikbaarheid met de stoptrein Leuven-Brussel en de bussen van De Lijn 
 
Heb je interesse? 
 

Bezorg jouw kandidatuur aan WZC Betlehem, dhr. Ivo Guldentops, Algemeen directeur, 
Wilselsesteenweg 70, 3020 Herent of via Ivo.Guldentops@wzcbetlehem.be  


