Huishoudelijk medewerker (Kibis - Schilde)
Onze organisatie
Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of
autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd.
Ons zorgaanbod bestaat uit tien leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant
begeleiders.
Jouw job in een notendop
Als huishoudelijk medewerker ben je onmisbaar in onze leefgroep Kibis (Schilde). Hier verblijven schoolgaande jongens en
meisjes tussen 4 en 12 jaar. Overdag gaan zij naar school en ’s avonds brengen ze tijd door in de leefgroep. Je ondersteunt de
leefgroepbegeleiders in het uitvoeren van huishoudelijke taken.
Dit vind je leuk om te doen









Werken binnen een residentiële setting volgens het principe van “huis in de rij”
Het uitvoeren van algemene huishoudelijke taken in de leefgroep
Poetsen van de gemeenschappelijke ruimtes, slaapkamers, sanitair, badkamer en keuken
Maaltijden voorbereiden of koken in samenspraak met de leefgroepbegeleiders en rekening houdend met het
opgestelde voedingsbeleid
Wassen, strijken en verschonen van lakens
Gebreken, schade en slijtage geef je door aan de leefgroepbegeleiders of op vraag rechtstreeks aan de technische
ploeg
De telefoon aannemen en een boodschap noteren bij afwezigheid van de leefgroepbegeleiders
Nakomen van afspraken en respecteren van regels die gelden binnen de leefgroep

Je herkent jezelf hierin









Idealiter ben je in het bezit van een secundair diploma
Een eerste soortgelijke werkervaring geeft je een klein streepje voor
Basisvaardigheden op vlak van huishoudelijke taken mogen je zeker niet ontbreken
Je werkt nauwkeurig en hecht belang aan properheid en voedselhygiëne
Het zou fijn zijn als je zelf werk ziet, initiatief durft te nemen en een efficiënte dagindeling nastreeft
Je vindt het niet erg om soms op je eentje te werken: je bent zelfstandig
Werken binnen een (soms) hectische en drukke omgeving mag je niet afschrikken
Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal

Wat wij jou bieden









Een vervangingscontract (19u/week) in dagdienst van maandag t.e.m. vrijdag met onmiddellijke opstart
Correcte verloning volgens barema L2 (secundair) in PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen
Teambuildings, personeelsfeest en doorheen het jaar kleine (thema gebonden) attenties
Een plekje binnen een organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze
medewerkers waaronder een uitgebreid onthaal bij opstart, doeltreffende begeleidings- en coachingmomenten en
opleidingen
Werken volgens het principe van “huis in de rij”: een kleinschalige, warme en huiselijke omgeving
Je ontvangt een woonwerkvergoeding (met de wagen en/of de fiets) of abonnement openbaar vervoer
Voor dienstverplaatsingen mag je gebruikmaken van onze dienstwagens en elektrische fietsen

Kom bij ons werken
Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via sollicitaties@dennenhof.org. We nemen contact op voor een gesprekje!
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