Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) die 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of
autismespectrum stoornissen begeleidt. Onze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Onze 11
leefgroepen zijn verspreid over 9 locaties in de regio Antwerpen (van Wuustwezel, over Berchem, tot Nijlen).
Voor onze leefgroep Kindervilla (Schilde) zoeken we (m/v):
HUISHOUDELIJK MEDEWERKER
(vervangingscontract – 19u)

Wat verwachten wij van jou?





Je voert alle huishoudelijke taken in de leefgroep uit. Deze omvatten: poetsen, koken, wassen, strijken, kleine
herstellingen aan kledij, verschonen van lakens, stofzuigen,…;
Bij gebreken, schade en slijtage in huis geef je dit door aan het hoofd technische ploeg of aan het opvoedersteam;
Je volgt de gemaakte afspraken en regels en past deze toe in je job als huishoudelijk medewerker;
Wanneer je alleen aanwezig bent in de leefgroep, kan je de telefoon aannemen en boodschappen doorgeven aan het
team, je kan (aangekondigde) bezoekers in de leefgroep binnenlaten,…

Wie ben jij?






Je bent in het bezit van een secundair diploma;
Basisvaardigheden op vlak van poetsen, koken, wassen, strijken en andere huishoudelijke taken;
Je hebt een basiskennis rond algemene properheid en voedselhygiëne. Je draagt dit hoog in het vaandel;
Je hebt een goede basiskennis van het Nederlands. Je kan een boodschap begrijpen en doorgeven;
Je hebt een rijbewijs B (geen voorlopig rijbewijs).

Wat is ons aanbod?






Deeltijds vervangingscontract (19u/week);
Verloning volgens barema L2 (secundair onderwijs). Anciënniteit kan mogelijks overgenomen worden;
Voor je verplaatsing van en naar het werk ontvang je een woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement openbaar
vervoer;
Een professionele organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze medewerkers
(zie "onze 5 kernwaarden");
Startdatum: onmiddellijk.

Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?




Bezorg je cv en motivatiebrief aan zoe.boudt@dennenhof.org met de vacaturetitel als onderwerp.
Je CV en motivatiebrief worden met zorg afgetoetst tegenover het gezochte profiel.
Indien je in aanmerking komt voor de functie word je opgebeld voor een afspraak. Nadien volgen er 2
selectiegesprekken.

Wens je voorafgaand bijkomende informatie of zit je met een prangende vraag? Bel dan naar 03 432 00 95 of stuur een mail
naar zoe.boudt@dennenhof.org.

