Vesta zoekt een jobstudent in GW1:

Medewerker logistiek (onderhoud + middagondersteuning)
29u/week
02/08/2021-31/08/2021

Wie zijn wij?
Vesta vzw ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie én netwerk bij het
maximaliseren van hun levenskwaliteit.
Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele noden.
Onze medewerkers vervullen hierbij een centrale rol. Daarom investeren wij in de groei van elke
medewerker én in verbondenheid.
We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele verwachtingen.
Hierdoor realiseren wij in de huidige maatschappij een meerwaarde. Bovendien nemen wij actief
contact met alle belanghebbenden om zo
mee te werken aan maatschappelijke ontwikkelingen.

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.
Je staat in voor het schoonmaken van overkoepelende ruimtes van binnen de
organisatie
Je kijkt en signaleert welke producten je nodig hebt en geeft de bestelling door aan de
leefgroepbegeleiding
je neemt in overleg extra of andere taken op die passen bij jouw jobinhoud
je doet de nodige administratie (oa. werkschema’s raadplegen, berichten nalezen, …)
om je job goed te kunnen uitvoeren
je geeft logistiek ondersteuning en je begeleidt mee de middagsituatie in de leefgroep.
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Wat verwachten we van jou?
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Je organiseert je werk zelfstandig en nauwkeurig vanuit overleg met de betrokken
leefgroep, zodat cliënten zich thuis kunnen blijven voelen tijdens het uitvoeren van je
taak.
Je bent flexibel naar cliënten en naar je collega’s en past je makkelijk aan bij
veranderende werkomstandigheden (andere taak, andere werkplek, ander
werkschema,…)
Je zorgt mee voor een veilige, gezonde en verzorgde leefomgeving voor cliënten
Je werkt samen met je collega’s van het team huishoudster en maakt ook verbinding
met collega’s uit de leefgroep.
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 in de leefgroep 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:
•
•

Je hebt maximaal je 5de jaar afgewerkt of je hoogst behaald diploma lager secundair
technisch onderwijs (A3)
Je hebt een basiskennis PC gebruik (Outlook, Word)

Wat mag jij van ons verwachten?
•
•
•

Je werkt met een contract van bepaalde duur 2/8/2021-31/8/2021
Je wordt betaald volgens je diploma en volgens barema’s en regelgeving binnen par.
com. 319.01.
Je ontvangt een fietsvergoeding, een trein-busabonnement of autovergoeding

•

Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane
sfeer waarin we professioneel samenwerken en aandacht hebben
voor persoonlijke ontwikkeling.

•

je werkt maandag t.e.m. vrijdag volgens het uurrooster

Je solliciteert via dana.de.graeve@vestavzw.be (= Teamcoach GW1). Je motivatiebrief en CV
stuur je langs deze weg in bijlage door. Reageren voor 1 juni 2021 aub.
Heb je vragen over deze vacature dan kun je ons voor meer informatie bereiken via het
nummer 03/780 95 40.
De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandida(a)te is gevonden.
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