
Het OCMW van Sint-Joost-ten-Node is op zoek naar een schrijnwerker 
(M/V/X) 

 

 
Activiteiten: 
 

1. Timmerwerk: 
 

- Werken aan de houtbewerkingsmachine en het werkplaats  
- Werken aan het frame  
- Ontwerp, fabricage en reparatie van timmerwerk (zowel met als zonder plan) 
- Opstellen van plannen (zonder software)  
- Binnen- en buitenschrijnwerk 
- Montage in werkplaats en op locatie  
- Realisatie van massief houten schrijnwerkartikelen, laminaat  
- Vervaardiging van meubelen  
- Monteren van het meubilair 
- Montage van geprefabriceerde assemblages (type chalet, schuilplaatsen ...)  
- Installatie van elementen/ componenten op een houten constructie (isolatie, waterdichtheid, 

plexiglas, enz.)  
- Afwerking op hout (behandeling met insecticiden, verf, beits, vernis ...) 
- Zorg voor het onderhoud en de controle van de gebouwen op het gebied van alle soorten 

timmerwerk: muren, deuren, branddeuren, enz. 
- Aanpassing en indeling van het pand 
-  Het leggen van vloer- of wandbekleding (lambrisering, parket, ...)  
- Ontvangst van leveringen  
- Organiseer de werking van de afdeling houtbewerking wanneer de manager afwezig is 

 
2. Realisatie van de werken: 

 
- Diverse handelingen  
- Meubels verplaatsen  
- Indien nodig, de andere beroepen van de dienst helpen 
- Andere werkzaamheden kunnen worden aangevraagd, bijvoorbeeld sneeuwruimen in de 

winter ... 
-  
3. Onderhoud apparatuur en werken in een veilige werkomgeving: 

 
- Opsporen en informeren van zijn leidinggevende over geconstateerde storingen  
- Onderhoud van het machinepark (gecombineerd en draagbaar elektrisch gereedschap)  
- Kies het juiste gereedschap voor het vereiste werk en de bijbehorende uitrusting  
- Voer een bouwplaats markering uit die geschikt is voor binnen- en buitenwerk  
- Het dragen van verplichte PBM - Onderhoud van de timmerwerkplaats 

 



Uw profiel: 
 

- Diploma of getuigschrift van lagere secundaire technische studies of diploma of getuigschrift 
van beroepsonderwijs met betrekking tot de houtbewerking 
 

-  Je bent nauwkeurig en ordelijk in het werk  

 
-  Je bent bij voorkeur tweetalig FR-NL of hebt een goede kennis van de tweede taal 

 

 
Uw contract: 
 

- Een vast contract 
 

- Voltijds  

 
- Maaltijdcheques (8 €) 

 
- Terugbetaling openbaar vervoer (100 %) 

 
 
Interesse? 
 

U kunt uw cv en motivatiebrief doorsturen naar Mevrouw Katrien DE GRIEVE: 
grh.cand@cpassjtn.irisnet.be. 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u ons telefonisch contacteren op het nummer 02/220.29.89 of 
02/220.24.46. 
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