
	  

	  

	  
Polyvalent	  technisch	  medewerker	  
Crematies	  en	  Onderhoud	  	  
(voltijds)	  

Havicrem	  is	  het	  intergemeentelijk	  samenwerkingsverband	  tussen	  27	  gemeenten	  en	  de	  
provincie	  Vlaams-‐Brabant	  dat	  het	  crematorium	  Daelhof	  te	  Zemst	  (Eppegem)	  beheert.	  	  Het	  
crematorium	  is	  een	  centrum	  waar	  nabestaanden	  in	  alle	  sereniteit	  afscheid	  kunnen	  
nemen	  van	  hun	  naasten	  in	  een	  omgeving	  die	  open	  staat	  voor	  alle	  geloofs-‐	  en	  filosofische	  
overtuigingen.	  
We	  zien	  onze	  dienstverlening	  dan	  ook	  als	  een	  integraal	  onderdeel	  van	  de	  uitvaart	  en	  daarom	  
verzorgen	  we	  naast	  crematies	  ook	  afscheidsplechtigheden	  en	  uitvaartmaaltijden.	  

Voor	  spoedige	  indiensttreding	  alsook	  voor	  het	  aanleggen	  van	  een	  wervingsreserve	  worden	  
selectieproeven	  georganiseerd	  voor	  de	  functie	  van	  Polyvalent	  technisch	  medewerker	  
Crematies	  en	  Onderhoud	  (voltijds).	  
	  
De	  functie	  :	  	  
-‐ Je	  zorgt	  voor	  het	  uitvoeren	  en	  opvolgen	  van	  het	  volledige	  crematieproces	  van	  overledenen	  
(onthaal	  begrafenisondernemers,	  controle	  documenten,	  invoer	  kist	  in	  oveninstallatie,	  ruimen	  
installatie,	  klaarmaken	  asurnen,	  asverstrooiingen)	  
-‐ Je	  volgt	  de	  goede	  werking	  van	  de	  oveninstallatie	  nauwgezet	  op	  en	  staat	  in	  voor	  de	  eerstelijns	  
onderhoudswerkzaamheden	  
-‐ Je	  voert	  een	  aantal	  controle-‐,	  onderhouds-‐	  en	  herstelwerkzaamheden	  uit	  in	  het	  gebouw	  en	  op	  
de	  algemene	  technieken	  (elektriciteit,	  sanitair,	  verwarming,	  schilderwerken,	  …)	  
-‐ Je	  doet	  het	  onderhoud	  van	  de	  buitenomgeving	  (tuin,	  parking)	  
-‐ Je	  biedt	  occasioneel	  hulp	  bij	  uitvaartmaaltijden	  en	  bijzondere	  gelegenheden	  	  
	  
Als	  je	  :	  
-‐ In	  het	  bezit	  bent	  van	  een	  technisch	  diploma	  mechanica	  of	  elektriciteit,	  of	  over	  een	  	  
gelijkwaardige	  dosis	  ervaring	  beschikt	  
-‐ Graag	  fysiek	  werk	  doet	  en	  houdt	  van	  afwisseling	  
-‐ Technisch	  heel	  wat	  afweet	  van	  en	  handig	  bent	  met	  mechanica,	  elektriciteit,	  sanitair,	  en	  ernaar	  
streeft	  om	  technieken	  steeds	  in	  topconditie	  te	  houden,	  alert	  bent	  voor	  mogelijke	  defecten	  of	  
gebreken	  en	  graag	  technische	  problemen	  aanpakt	  en	  oplost	  
-‐ Wil	  ten	  dienste	  te	  staan	  van	  uitvaartondernemers	  en	  van	  mensen	  die	  verdriet	  hebben	  en	  voor	  
hen	  een	  houvast	  en	  steun	  wil	  betekenen	  in	  een	  moeilijke	  periode	  
-‐ Bereid	  bent	  om	  ook	  op	  zaterdag	  te	  werken	  (beurtrolsysteem)	  en	  kan	  omgaan	  met	  wisselende	  
werkdruk	  en	  bijhorende	  flexibele	  werkuren;	  
	  	  
Dan	  kan	  je	  voor	  ons	  heel	  wat	  betekenen,	  en	  dan	  bieden	  wij	  :	  
-‐ een	  gevarieerde	  en	  betekenisvolle	  functie	  in	  een	  dynamisch	  team	  
-‐ een	  contract	  van	  onbepaalde	  duur	  in	  een	  voltijdse	  functie	  
-‐ een	  correcte	  verloning	  aangevuld	  met	  extralegale	  voordelen	  (maaltijdcheques,	  
hospitalisatieverzekering).	  
	  
Solliciteren	  :	  stuur	  uiterlijk	  05.05.2017	  een	  mail	  met	  motivering	  en	  CV	  naar	  
birgitte.emmerechts@havicrem.be.	  	  Voor	  de	  weerhouden	  kandidaturen	  zal	  een	  
selectieproef	  georganiseerd	  worden.	  
	  
Crematorium	  /	  Afscheidscentrum	  Daelhof	  
Erasmuslaan	  50	  –	  1804	  Zemst	  (Cargovil	  B)	  	  
www.havicrem.be	  

	  	  	   	  
	  


