
 

 asbl CASABLANCO vzw 
Av. François Malherbelaan 42 
1070 Anderlecht 
 

 

TVA/BTW: 0470 145 835 
Enr/Reg: 04.18.11 
BE29 00134092 4764 
 

Tel: 025 27 57 75 
Fax: 02 527 49 43 
info@casablanco.be 

 

Omschrijving van de functie van polyvalente arbeider  
 
Functie : 
 
Polyvalente arbeider voor binnenhuisrenovatie. 
 
Taken : 
 
Interieur renovatie : 

• pleisterwerken, cementwerken en plamuurwerken 
• wanden plaatsen (voornamelijk in Gyproc) en plafonds  
• thermische en acoustische isolatie 
• betegelen en deklaag 
• schilderen en behangen 
• leggen van vloerbekleding 
• klein binnenschrijnwerk (deuren, plinten, plankenvloeren schuren, !) 
• kleine werken van ruwbouw 
• verwante taken: laden en lossen, kleine afbraakwerken, kuisen van werven, onderhoud van 

gereedschap... 
 
Gevel renovatie : 
• Waterafvloeiing van bakstenen en stenen 
• Gevelschilderwerken 
• Houtwerk herstellingen en shilderwerken 
• Steenhertellingen  
• Vochtvastheid- en waterdichtheidswerken tussen het houtwerk en metselwerk 
 
Kleine Energie Ingrepen  : 
• Kleine interventies om het energieverbruik van huishoudens te verminderen 
• Plaatsen van reflecterende panelen achter de radiatoren 
• Isoleren van een warmwaterreservoir of leidingen van de centrale verwarming 
• Venster of deur tochtvrij maken  
• [!] 
 
Werkplaats: 
 
Brussel, op de werven van Casablanco. 
 
Profiel 
 
Houden van handwerk, kennis en ervaring willen verwerven in binnenrenovatie van gebouwen et 
gevelrenovatie. 
 
Persoonlijke kwaliteiten : 
- Reële motivatie om carrière te maken in de beroepen van de bouwsector 
- Handig zijn 
- In staat zijn om fysiek werk te leveren 
- Kunnen aanvaarden van opdrachten en opmerkingen over het werk en de werkhouding 
 
- Willen bereiken van kwaliteit en rendement in het werk 
- Solidair zijn met de ploeg. 



 

 

 
 asbl CASABLANCO vzw 

Av. François Malherbelaan 42 
1070 Anderlecht 
 

 

TVA/BTW: 0470 145 835 
Enr/Reg: 04.18.11 
BE29 00134092 4764 
 

Tel: 025 27 57 75 
Fax: 02 527 49 43 
info@casablanco.be 

- Punctueel, betrouwbaar en communicatieve met leidinggevenden en collega's zijn 
- Contact houden met mensen van alle leeftijden en achtergronden 
- Hygiëne en zorg op het werk 
 
Kennis : 
- In voldoende mate beheersen (zich verstaanbaar kunnen maken) van het Nederlands en/of    
het Frans 
- Basiskennis van rekenen en geometrie (optellen, aftrekken, vermenigvuldiging, delen, 
meetstelsel, rechte hoek, eenvoudige vormen) 
- Een voorgaande ervaring op werven (welke dan ook) is wenselijk 
 
Gezondheid : 
- Geen hoogtevrees hebben 
- Gezondheidstoestand die toestaat om een professionele activiteit in de bouw te                   
ontwikkelen 
- Geen gewenning hebben aan alcohol of andere producten die een impact zouden kunnen 
hebben op de veiligheid of  houding op het werk. 
 
Verantwoordelijkheden die de job met zich meebrengt : 

 
- Toepassen van veiligheidsvoorschriften voor zichzelf en de ploeg.  
- Respecteren van de omkadering van de werkervaring (ploegbaas en collega's, 
toevertrouwde materiaal, uurrooster, intern reglement, !) 
- correct en efficient realiseren van de toevertrouwde taken (zie hoger) in de mate van de 
competenties. 
- Eerlijk, discreet en met respect voor de eigenschappen en waarden van anderen 
 
 
Uurrooster : 
 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
Aanvang v. d. dag 7u30 7u30 7u30 7u30 8u 
Pause  15 min 15 min 15 min 15 min  
Middagpause 30 min 30 min 30 min 30 min  
Einde v. d. dag 16u45 16u45 16u45 16u45 12u 
Tot. duur v. d. dag 8u30 8u30 8u30 8u30 4u 
Tot. duur v. d. week 38 uur 
 
De uurrooster is 38 uur per week. 

Aanwervingsprocedure: 

Neem contact op met : 
 
Julien Pettiaux 
Personeelsverantwoordelijke 
T : 02 / 527 57 75 
F : 02/ 527 49 43 
julien@casablanco.be 

 


