
Ben je technisch handig? Ben je graag onderweg met de wagen regio Antwerpen? Ben je bovendien een 
teamspeler en zoek je een job in een aangename en sociale werkomgeving? Dan ben jij de geknipte 

persoon om ons team te versterken! 

Hulpmonitor Nuts  (38u) 

Als hulpmonitor nuts ben je zelfstandig op pad, samen met een collega doelgroeparbeider en  met je 
Aralea-dienstvoertuig. 

Je leert jouw regio kennen als je broekzak, je weet alle nutsvoorzieningen langsheen de openbare weg 
staan Je bent de hele dag buiten, onderhoudt de groene zones rond deze nutsvoorzieningen en 

rapporteert defecten. 

Wat zijn je bevoegdheden en je verantwoordelijkheden? 

• Je controleert de werking van de vele waterkranen langsheen de wegen
• Je maakt de omgeving rond deze waterkranen vrij en toegankelijk
• Je onderhoudt het groen rondom de talrijke elektriciteit- of gascabines
• Je zal zelfstandig op de baan ingezet worden en je krijgt een doelgroeparbeider mee om je te helpen
• Je vertrekbasis is Brasschaat
• Je zal acties en defecten moeten registreren

Over welke competenties en werkervaringen dien je te beschikken? 

• Je bent technisch onderlegd en hebt bij voorkeur ervaring in het onderhouden van groen of het
plaatsen van rioleringen

• Je hebt oog voor veiligheid (van jezelf, de medewerkers en omgeving)

• Je bent handig in het werken met een tablet

• Je hebt een sterk probleemoplossend vermogen



Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten? 

• Alle mooie voordelen van de maatwerksector als arbeider
• 38u per week.
• Extra CAOdagen verlof afhankelijk van de leeftijd
• Extra collectieve sluiting tussen kerst en nieuwjaar
• Mooie woon- / werkvergoeding
• Verlof vrij te kiezen, in overleg
• Loon volgens je skills.

Wie zijn wij? 

Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil zeggen dat we tewerkstelling aanbieden  aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met buitenwerk als corebusiness zijn we dagelijks  met meer dan 
250 medewerkers actief in groenonderhoud, in alle soorten verhardingswerken, en hebben we binnen onze 
werking ook kinderboerderij Mikerf.  
Je komt terecht in een team van geëngageerde en bevlogen mensen. Daarenboven bieden we jou  
een stimulerende en uitdagende werkomgeving, beladen met maatschappelijk engagement en een 
navenant aantrekkelijke verloning (PC 327.01) en extralegale voordelen.  

 Geprikkeld? Neem dan zeker ook eens een kijkje op www.aralea.be en op de Facebookpagina van Aralea

Zin om deel uit te maken van ons team? 

Stuur dan je kandidatuur en CV zo snel mogelijk naar sollicitatie@aralea.be. 




