Medewerker schoonmaak Huishoudster Hadewych
19u/week
Diploma: L3 of L4
Onbepaalde duur (ikv project Via Hogerop)

Wie zijn wij?
Raakzaam vzw wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen. Vanuit onze
waarden met aandacht , ondernemend, duurzaam, verbindend, co-creatief en veerkrachtig
willen we kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische
context.
Om onze organisatie te versterken zijn we op zoek naar een medewerk(st)er onderhoud om het
team huishoudsters te vervoegen. Jouw opdracht situeert zich voornamelijk op onze locatie in
Hadewych, Sint Niklaas

Welke taken neem je op?
-

Je staat in voor het schoonmaken van de leefruimte/zit- en eetruimte, de keuken, de
badkamer, slaapkamers enz… van onze cliënten in hun leefgroep.
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-

-

-

Daarbij organiseer je je werk zelfstandig, maar vanuit overleg met de betrokken
leefgroep, zodat cliënten zich thuis kunnen blijven voelen tijdens het uitvoeren van je
taak.
Je kan cliënten de nodige sturing bieden, zorgen voor rust en je houdt je aan gemaakte
afspraken.
Je hebt ook een aantal leefgroep overschrijdende poetsmomenten binnen de
woondienst mits overleg met andere huishoudsters. Open communicatie en
afstemming met elkaar is hierin belangrijk.
Je inventariseert en signaleert wat nodig is aan leefgroepbegeleiding voor de aanvulling
van producten binnen de leefgroep.

Wat verwachten we van jou?
-

-

Je organiseert je werk zelfstandig en nauwkeurig vanuit overleg met de betrokken
werking.
Je bent flexibel naar de cliënten en naar je collega’s en past je makkelijk aan
veranderende werkomstandigheden (andere taak, andere werkplek, ander
werkschema,…)
Je zorgt mee voor een veilige, gezonde en verzorgde leefomgeving voor cliënten en
medewerkers.
Je werkt samen met je collega’s van het onderhoudsteam en maakt ook verbinding met
andere collega’s in de organisatie.
Je werkt volgens de afspraken die gelden in de organisatie.
Je neemt gemakkelijk initiatief en staat open voor feedback.
Je kan voldoende Nederlands spreken en lezen om de cliënten te woord te staan en om
je werkschema’s en berichten te kunnen nalezen
Je gaat op een respectvolle manier om met informatie en respecteert de privacy van de
cliënten en collega’s.
Voeling met onze doelgroep is een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden:
-

Een specifiek diploma is niet vereist, jouw skills zijn het belangrijkste. (barema verloning
= maximum barema L3).
Je hebt een basiskennis PC gebruik (Outlook, Word)
Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Wat mag jij van ons verwachten?
Je krijgt een contract onbepaalde duur 19u/week.
De indienstneming gebeurt in het kader van het project 'VIA Vorming Hogerop', onderdeel van
het VIA4. De overeenkomst wordt beëindigd bij de definitieve terugkeer van de vervangen
werknemer met als voldoende reden het einde van de studies, waarbij de wettelijke
opzegtermijn wordt gerespecteerd.
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Je wordt betaald volgens je diploma en volgens barema’s en regelgeving binnen par. com.
319.01. ( zie website VAPH loonbarema’s )
De anciënniteit wordt volgens de reglementering van de subsidiërende overheid meegenomen.
Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of autovergoeding.
Je komt terecht in een pluralistische organisatie met een informele sfeer en de nodige aandacht
voor persoonlijke professionele groei.

Hoe solliciteer je bij ons?
Je solliciteert via de website www.raakzaam.be en stuurt je motivatiebrief en
CV mee in bijlage aan Lianne Droogendijk of Koen Verdickt, graag tegen
uiterlijk 20/08/2022.
De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandidaat wordt gevonden.
Datum verschijnen vacature: 05/08/2022
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