Mecanicien- materiaalmeester – Pamel
Ja, we zoeken jou! Want jij herstelt de machines van onze groendienst met je ogen dicht en toont
iedereen hoe je keurig met materiaal omgaat. De warme groep collega’s in Pamel staan klaar om je
te omringen en om het woord ‘werksfeer’ naar een hoger niveau te tillen.
Solliciteer en proef waar Pro Natura al 28 jaar voor staat: werk maken van natuur. We focussen op
biodiversiteit, natuur en een ecologische leefomgeving. En dat doen we door kansen te geven aan
mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen. Zo slaan we twee vliegen in één
klap.

Wat doet een technisch materiaalmeester?
Jij bent hét aanspreekpunt voor de materiële opvolging van jouw vestiging. Zo zal je herstellingen
aan bosmaaiers, haagscharen en kettingzagen zelf uitvoeren tenzij het te complex is, dan spreek je
externen hierover aan. Al probeer je haperende machines te mijden door teamleiders en arbeiders
te motiveren het materiaal met zorg aan te pakken. Als het nodig is, geef je ze een training. Dankzij
jou blijft de machine geolied, letterlijk soms. De firma dankt je!
Staan onze groenploegen voor een technisch moeilijk project, dan roepen zij jou erbij omwille van je
kennis en vaardigheid met machines, traktor, graafmachine… Ongeveer de helft van je tijd ben je dus
mee buiten op het terrein groenwerken aan het uitvoeren.

LET OP: Biodiversiteit is voor ons geen modewoord, maar een kernwaarde. Onze ecologen en
innovatiecel helpen je met raad en daad als het gaat om biodiversiteit en innovatie.

Hoe ziet jouw week eruit?
•

•
•
•

•

•

Tijdens de week ben jij dé technische held die machinale problemen vlotjes uit de weg helpt.
Jij bepaalt dan ook de corrigerende maatregelen voor deze problemen. Bosmaaiers,
haagscharen, kettingzagen, onkruidbranders, grasmachines,… kennen voor jou geen
geheimen.
Je houdt tijdens elke klus rekening met de behoeften van de lopende groenprojecten, en dus
ook de klant.
Aangezien jij de kenner van dienst bent, geef je ook opleiding rond het correct en veilig
gebruik van machines (veiligheidsvoorschriften, orde en netheid…).
Je werkt nauw samen met het de aankoopverantwoordelijke, de projectverantwoordelijken,
de ploegen op het terrein en preventieadviseurs. Onder aansturing van de
aankoopverantwoordelijke, werk je mee aan de orde van het wagenpark, machinepark en
gebouwen. Dat kan bestaan uit het tijdig naar de keuring gaan met de wagens, kleine
gebreken herstellen, voertuigen voor onderhoud naar de garage brengen, kleine
herstellingen in de gebouwen, inrichting van de loods en kleedkamers, sleutelplan, veiligheid
en netheid…
Je wordt mee ingeschakeld bij de ingangscontrole van de verbruiksgoederen die door de
aankoper besteld worden, en gaat de goederen ontvangen, bestellingen nakijken op
hoeveelheid en kwaliteit, correct opbergen en klaarzetten per opdracht. Ook wordt je soms
ingeschakeld voor afhaling van goederen. (plantgoed, palen, grondstoffen, afrasteringen,
bevestigingsmaterialen…).
Je wordt mee ingeschakeld in groenopdrachten, vooral degene waarbij de inzet van meer
gespecialiseerde machines nodig is (traktor, graafmachine, hoogtewerker,…)

Jouw profiel
•

•

•

•
•

•
•
•

Je hebt een technische opleiding gevolgd . Het liefst zien we iemand tegemoet met een
diploma binnen het studiegebied mechanica-elektriciteit., of gelijkwaardig door ervaring.
Herken je jezelf hier niet volledig in maar denk je dat Pro Natura jou goed kan inzetten?
Solliciteer dan zeker want wij geven toptalent altijd een eerlijke kans.
Je herkent jezelf omdat:
o Je een handige harry bent, die de oorzaken en oplossingen kent van veel
voorkomende technische problemen.
o Je behulpzaam bent bent. Je wil dat de groenploegen vlot met hun materiaal
kunnen werken.
o Je volop gaat voor een goede planning en kwaliteitsvol resultaat. Je bent trots als
de groenploegen tevreden aan de slag kunnen met tijdig het juiste materiaal.
Er schuilen geen verrassingen voor jou achter het machinegebruik en -onderhoud van
tweetaktmachines, een- en twee-assige trekkers en relevante veiligheidsvoorschriften
hiervan. Natuurlijk kunnen preventieadviseurs en technische masterminds van andere
locaties je hierin ondersteunen.
Je bent in het bezit van een B- en BE-rijbewijs of je behaalt dit binnen de zes maanden na je
aanwerving.
Je staat achter onze waarden en draagt bij tot betere natuur én tot kansen geven aan
mensen. Je kan omgaan de kansengroepen waarmee je dag in dag uit samenwerkt. Een
gezonde dosis inlevingsvermogen is jou niet vreemd.
Je kan vlot met Excel werken en gemotiveerd om onze gebruiksvriendelijke digitale tools te
ontdekken (bv. mailing, ons gebruiksvriendelijk intranet...)
Je werkt op onze locatie in Pamel, op 10 minuutjes wandelen van het station.
Je scoort goed als je ervaring hebt in nauwkeurig en planmatig kwalitatief werken. Voeling
met ecologie en natuurbeheertechnieken zijn een meerwaarde, maar geen must.

In ruil daarvoor bieden wij…
Toptalent moet je soigneren. Daarom bieden we je het volgende:
•
•

•

Je maakt deel uit van een gedreven organisatie (met teambuildings, after-workdrinks, een
gezellige praat aan de koffiemachine…). Zij staan steeds klaar om je op te vangen.
Contract en loon:
o je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke
indiensttreding.
o Je verdient een brutomaandloon volgens loonbarema cat. 4 van P.C. 327.01: tussen
€ 2.157 (0 jaar anciënniteit) en € 3.583 (20 jaar anciënniteit) voor 38/38. Overname
van aantoonbare relevante anciënniteit uit vorige werkervaringen.
o Bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques van 7 euro.
o Hospitalisatieverzekering na 1 jaar anciënniteit
o De mogelijkheid om innovatief te werken binnen de sociale economie.
Voordelen en verlof:
o Je ontvangt een smartphone met abonnement voor telefonie en dataverkeer, met
mogelijkheid voor privégebruik.
o Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 11 feestdagen. En bijkomend vakantiedagen
afhankelijk van de leeftijd:
▪ -35 jr: +2 dagen
▪ 35-44 jr: +6 dagen
▪ 45-54 jr: + 8 dagen

•

▪ 55-57 jr: +10 dagen
▪ +58 jr: +11 dagen
o Tussenkomst in het woon-werkverkeer. Fietsers kunnen rekenen op een
fietsvergoeding van minstens € 0,25/km.
o Aansluiting bij het voordelenplatform Benefits@work.
Kansen: Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen. Zo wordt je
automatisch aangesloten bij het online-leerplatform Goodhabitz. Je krijgt de kans om je
100% in te zetten binnen een organisatie in volle ontwikkeling, met een grote
maatschappelijke relevantie zowel op sociaal, op ecologisch als op circulair vlak.

Interesse?
Is je interesse gewekt? Dat begrijpen we! Stuur snel je cv en motivatiebrief naar Wouter Bluekens via
wouter.bluekens@spoor2.be. Ook voor een uitgebreidere functieomschrijving kan je bij Wouter
terecht..
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, beperking, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

