De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen. Een heerlijke bestemming, midden in de natuur,
voor iedereen met een jeugdige geest, jong en oud. Plan je een meerdaagse groepsactiviteit,
jeugdkamp of weekendje weg? Het uitgestrekte natuurdomein biedt je alle mogelijkheden:
verblijfsgebouwen, kampeerfaciliteiten, een theater, sporthal, sportvelden en zwemvijver.
Het team techniek en schoonmaak zorgt dag en nacht voor de belangrijkste dienstverlening voor de
gasten op het domein. Het team techniek levert allerhande materiaal, zorgt voor het onderhoud van
machines, gebouwen en omgeving, voert de kleine herstellingen uit.
We zoeken voor het team techniek:

Jobstudenten voor juli, augustus en september 2018
38u/week
Takenpakket
Je helpt mee in de dagdagelijkse dienstverlening voor de gasten op het domein. Van het oppompen
van een fietsband, tot het opstellen van een podium. Je staat samen met je collega’s klaar voor de
gasten van de Hoge Rielen.
Meer concreet help je o.a.:
- transport van materiaal op en rond het domein: je helpt met de leveringen van
podiumelementen, sjorhout, bagage…
- met het controleren en opstellen van audiovisuele apparaten; muziekinstallatie, projector,
verlichting…
- het uitlenen van materiaal voor onze gasten;
- netjes houden van het domein: ophalen van afval aan de verblijfsgebouwen, opruimen van
zwerfvuil,…
Vereisten
 Je bent hulpvaardig en steekt graag een handje toe;
 Je bent handig en hebt interesse in techniek
 Je kan met een computer overweg.
 Je wil werken volgens een flexibel uurrooster
We bieden:
 Loon volgens barema ADJ (cao 302 Horeca)
 Fietsvergoeding
Kandidaten die een ganse maand beschikbaar zijn, krijgen voorrang.
De Hoge Rielen werft aan op basis van competenties en draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in
het vaandel.
Interesse of meer info? www.dehogerielen.be
Solliciteren kan enkel via e-mail jobs@dehogerielen.be gericht aan Jef Beirinckx met vermelding
“jobstudent techniek Ref JO03”
Je kandidatuur moet ten laatste op vrijdag 30 maart 2018 in ons bezit zijn.
Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op dinsdag 10 april
2018 of donderdag 12 april 2018.
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