CHAUFFEUR-BEGELEIDER /
MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST /
MEDEWERKER CAFETARIA

(M/V) halftijds

In het kader van het project Lokale Diensteneconomie (erkenningsnummer LDE 300057)

De functieomschrijving:





Als chauffeur-begeleider maak je deel uit van het team van het dagverzorgingscentrum
(DVC) met de coördinator DVC als jouw direct leidinggevende.
Als medewerker technische dienst maak je deel uit van het team van de technische
dienst van het woonzorgcentrum met het diensthoofd Technische Dienst als jouw direct
leidinggevende.
Als medewerker cafetaria maak je deel uit van het team van de hoteldienst met het
diensthoofd Hoteldienst als jouw direct leidinggevende. Je organiseert én werkt actief
mee aan de dagelijkse activiteiten in het dagcentrum.

Verwachtingen:
We verwachten van jou als medewerker jouw volle inzet voor de goede werking van het DVC
en de werking van Huize Roborst in zijn geheel.

Doel van de functie:
voor jouw rol als chauffeur-begeleider:
Als chauffeur-begeleider ben je samen met het team van het DVC verantwoordelijk voor
een professioneel, veilige en menselijke begeleiding bij het vervoer van de bezoekers van
het DVC.
Je gaat respectvol en zorgzaam om met de bezoekers en hun familie.
Je bent samen met de coördinator verantwoordelijk voor een correcte opvolging van de
communicatie met familieleden van de bezoekers van het DVC .
voor jouw rol als medewerker technische dienst:
Als medewerker technische dienst voer je samen met en in opdracht allerlei klusjes uit in
en rond het gebouw van het woonzorgcentrum: schilderwerk, onderhoudswerk, kleine
herstellingen, tuinonderhoud, …
voor jouw rol als medewerker cafetaria:
Als medewerker in de cafetaria ben je back-up voor de vrijwilligers die normaal de
cafetaria openhouden. Je houdt de bar open. Opdienen, afdienen, kleine afwas en kassa
behoren tot jouw taken. Vriendelijkheid en spontaneïteit zijn hier je belangrijkste
troeven.
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Vereisten:
Om in aanmerking te komen voor tewerkstelling in het project Lokale diensteneconomie mag
je niet in het bezit zijn van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. Daarenboven
moet je een zekere periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn geweest of begunstigde van het
leefloon of financiële maatschappelijke hulp.




Indien je jonger bent dan 45 jaar, moet je

ten minste 312 dagen werkloosheids– of wachtuitkeringen hebben genoten in het
zesdagenstelsel of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, in de loop van de
maand van de indiensttreding en de 18 kalendermaanden daaraan voorafgaand;

ten minste 624 dagen werkloosheids– of wachtuitkeringen hebben genoten in het
zesdagenstelsel of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, in de loop van de
maand van de indiensttreding en de 36 kalendermaanden daaraan voorafgaand.
Indien je 45 jaar of ouder bent, moet je

ten minste 156 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten in het
zesdagenstelsel of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, in de loop van de
maand van de indiensttreding en de 9 kalendermaanden daaraan voorafgaand.
Voor meer informatie of je in aanmerking komt, neem contact op met de VDAB:
Mevr. Heidi Sonck
Vacatureconsulente Gespecialiseerde dienstverlening
VDAB Gespecialiseerde dienstverlening
Hopmarkt 11, 9300 Aalst
Tel.: 053 76 71 87

Aanbod:






Deeltijdse job
Een boeiende job binnen een dynamische organisatie met aandacht voor een kwalitatief
dienstverleningsaanbod.
Kansen tot persoonlijke ontwikkeling.
Contract van onbepaalde duur, na contract van bepaalde duur van 6 maanden.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Solliciteren kan tot 15 december: schriftelijk met motivatiebrief + curriculum vitae aan
HUIZE ROBORST
Kloosterstraat 1
9630 ZWALM
t.a.v. dhr. Rotsaert Johan of via e-mail johan.rotsaert@huizeroborst.be

