Datum verschijnen vacature: 2/12/2021

Om het team van Raakzaam te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste collega:

MEDEWERKER LOGISTIEK - Hadewych
17/38 – contract bepaalde duur met kans op verlenging
(van 01/02/2022 tot en met 30/06/2022).
Wie zijn wij?
Raakzaam vzw wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen. Vanuit onze waarden
met aandacht ,ondernemend, duurzaam, aandachtig, verbindend, co-creatief en veerkrachtig , willen
we kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische context. Vesta
vzw is een fusieorganisatie binnen de sector personen met de beperking.
In leefgroep Taksent wonen 10 cliënten die op vele levensdomeinen individuele sturing nodig hebben
omwille van hun gedragsproblematiek, emotionele en/of psychische kwetsbaarheid. Wij creëren
voor onze cliënten een huiselijke sfeer en proberen een goed evenwicht te vinden in het aanbieden
van voldoende prikkels en rustmomenten. We streven voor elke cliënt naar een zo goed mogelijke
dag en proberen pro-actief in te schatten wat zij nodig hebben om deze te beleven.

•
•
•
•
•
•

Jouw opdracht

Je staat in voor het vervoer van de maaltijden
Ondersteunen van de middagsituatie in de leefgroep(en)
Je staat in voor het schoonmaken van de leef-, eetruimte & de keuken van onze cliënten.
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. Open
communicatie en afstemming met elkaar is belangrijk.
Je inventariseert en signaleert wat nodig is aan leefgroepbegeleiding voor de aanvulling van
producten binnen de leefgroep.
Je bent flexibel naar de cliënten en naar je collega’s en past je makkelijk aan veranderende
werkomstandigheden (andere taak, andere werkplek, ander werkschema,…)
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•
•
•
•
•
•

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 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.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•

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 (handgeschakeld).

Wat mag jij van ons verwachten?
Een uitdagende job in een enthousiast team. Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een
fijne work/life balans en ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke professionele groei.
Je ontvangt een contract bepaalde duur 17/38 1/2/2022-30/6/2022 (met kans op verlenging of
contract onbepaalde duur)
Je ontvangt een correct loon, volgens de barema’s en regelgeving binnen het paritair comité 319.01
(de loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH).
Je ontvangt een contract van 19/38 onbepaalde duur. Je anciënniteit wordt hierbij volgens de
reglementering van de subsidiërende overheid meegenomen. Je ontvangt een fietsvergoeding,
een treinabonnement of een auto-onkostenvergoeding. Je geniet van een groepsverzekering en
hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering.
Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane sfeer waarin we
professioneel samenwerken en aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe solliciteer je bij ons?
Je solliciteert via de website www.raakzaam.be en stuurt je motivatiebrief en CV mee in bijlage aan
Lina Van Veerdeghem (teamcoach gw2) en Dana De Graeve (teamcoach gw1).
Heb je vragen over deze vacature dan kun je ons voor meer informatie bereiken via mail.
lina.van.veerdeghem@vestavzw.be en dana.de.graeve@vestavzw.be
De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandida(a)te is gevonden.
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