
ONDERHOUDSTECHNIEKER HVAC

Wil jij ons CCHA-team komen versterken? 
Als onderhoudstechnieker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 
onderhoud van diverse HVAC installaties (verwarmingsinstallaties, airconditioning- en 
ventilatiesystemen, sanitaire installaties, inbraak-centrales, brandcentrales). 
 
• Maar ook… leidingen ontstoppen, een wc vervangen, een lekkende kraan herstellen?  
 Geen probleem voor jou!
• Op vlak van elektriciteit kan je je plan trekken: lampen vervangen, stopcontacten   
 plaatsen, kabels trekken, kleine storingen oplossen...
• Je takenpakket wordt verder aangevuld met allround onderhoudswerken, zoals sloten  
 vervangen, schilderen, opruimingswerken, controlerondes…
• Je helpt mee met de op- en afbouw van tentoonstellingen (verfwerken, ophangen   
 kunstwerken, assistentie kunstenaars…)
• Je geeft logistieke ondersteuning (vb. klaarzetten (vergader)lokalen, transport    
 kunstwerken, interne verhuizingen,...) 
• Je volgt het gebouwbeheerssysteem mee op 
• Je houdt ten alle tijde bij het uitvoeren van je werk rekening met de veiligheid van   
 jezelf, je collega’s en onze bezoekers!

Benieuwd of je in aanmerking komt voor deze functie? 

Stel jezelf dan volgende vragen: 
• Heb je 2 rechterhanden? 
• Heb je toevallig ook een diploma A2/A3 in een technische richting, bij voorkeur   
 elektromechanica? 
• Of...  heb je een goede technische basis door ervaring in sanitair, verwarming, 
 HVAC …? 
• Kan je de attesten GI-GII of BA4-BA5 op tafel leggen? Dan heb je een streepje voor!   
 Ook kennis van bouwtechniek en elektriciteit geeft je net dat extraatje. 

Wat zouden we nog appreciëren?
• Je bent betrouwbaar, betrokken en professioneel
• Je bent een enthousiaste teamspeler die verder wil groeien in een ruime technische   
 functie - geen enkele dag is dezelfde!
• Je weet van aanpakken, je bent communicatief, polyvalent en je kan zowel in team als  
 zelfstandig werken
• Hecht jij veel belang aan proper werk afleveren? Heb je die fierheid over je wat je net  
 hebt gerealiseerd? Heb je met andere woorden oog voor detail? 

Is dat een volmondige ja? Aarzel dan niet en solliciteer met cv en motivatiebrief voor deze 
fijne job via jobs@ccha.be!

cultuurcentrum hasselt



Dit krijg je terug voor je harde inzet: 
• Een voltijdse functie in een culturele werkomgeving: een cultuurcentrum met veel  
 activiteiten en boeiende tentoonstellingen
• Je krijgt een contract van onbepaalde duur, zo snel mogelijk te beginnen!
• Het loon is volgens paritair comité 329.01 (loonschaal A3) mét extralegale voordelen  
 als:
 - maaltijdcheques
 - 13de maand
 - woon-werkverkeer vergoeding
 - jaarlijkse flexibiliteitspremie
• Om je job optimaal te kunnen uitoefenen, krijg je de kans om kwalitatieve opleidingen  
 te volgen, helemaal op jouw maat.
• Je mag gratis naar onze voorstellingen gaan met één persoon (partner, kinderen, 
 buurvrouw  of -man, collega …)
• Een ruim aantal verlofdagen zorgen voor een mooie work/life balans
 - We hanteren een 40-uren week = 12 ADV-dagen per jaar
 - Je hebt recht op leeftijdsverlof zoals vastgelegd in de socio-culturele sector 
 - We hebben collectief verlof in de maand juli (= 20 dagen wettelijk verlof).
• Het feestcomité zorgt voor de nodige relaxmomenten samen met collega’s (denk aan  
 uitstappen, lunches, drinks, diners,  ...)
• Je werkt in een inspirerende werkomgeving met ± 45 zeer fijne collega’s, filevrij  
 bovendien. 
• ‘Familiaal’ en ‘vooruitstrevend’ zijn een tipje van de sluier – kom de rest  
 zelf ontdekken.. 

Hoe solliciteer je? 
Overtuig ons in je motivatiebrief. Stuur deze samen met je curriculum vitae 
naar jobs@ccha.be  met als onderwerp ‘onderhoudstechnicus HVAC, ten laatste 
op 15 november 2022.

Interesse maar nog enkele vragen? Contacteer Katrien Buvens, 
personeelsverantwoordelijke via 011 77 15 16 of katrien.buvens@ccha.be of Erwin 
Grommen, verantwoordelijke techniek via 011 77 15 13 of erwin.grommen@ccha.be

Wie zijn wij eigenlijk? 
Cultuurcentrum Hasselt is één van de grotere spelers binnen de culturele sector 
in Vlaanderen. Binnen Limburg zijn we het grootste cultuurcentrum: meer dan 300 
voorstellingen per jaar en 200.000 bezoekers, dat realiseren we met ons fantastisch 
klein team van 45 werknemers. Onze werknemers en vrijwilligers zijn onze beste 
ambassadeurs. Regelmatig vind je ze in onze zalen, om na het werk nog even te 
genieten van het resultaat. Oh ja, we zijn een vzw, verwacht je dus niet aan een 9 to 5 
mentaliteit. Wij werken 7d/7 en op alle verschillende uren van de dag. Flexibiliteit is key!  

Wij werven aan op basis van talent en competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, origine 
of handicap.

cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, ccha.be



Privacybeleid CCHA
In het kader van de Europese privacywetgeving heeft CCHA een privacy policy opgesteld. In dit document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking 
van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis 
en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt. U kunt dit document downloaden van onze website www.ccha.be/privacy of opvragen via 
mijnprivacy@ccha.be


