Vzw Reymeers is een erkend initiatief voor beschut wonen te Lede en is partner in het Netwerk GG Aalst –
Dendermonde – Sint-Niklaas.
Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen
activiteiten- en ontmoetingscentrum.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor:
ONDERHOUDSMEDEWERKER (M/V)

Je functie
Je werkt als onderhoudsmedewerker met als algemeen doel het schoonmaken van de lokalen binnen de
gebouwen van de organisatie én het uitvoeren van het algemeen onderhoud en kleine herstellingen teneinde
er de hygiëne, orde en netheid te waarborgen en defecten te voorkomen en te verhelpen.
Je hoofdtaak bestaat uit:
- Schoonmaken van de diverse lokalen van de organisatie (onthaalbureel, lokalen binnen het
activiteiten- en ontmoetingscentrum).
- Uitvoeren van periodieke onderhoudsbeurten (poetsen vrijgekomen kamers, schoonmaken van bv.
ramen,…)
- Onderhouden van de omgeving van de gebouwen (tuin, parking,…).
- Uitvoeren van het algemeen onderhoud en van herstellingen.
- Uitvoeren van diverse dringende of geplande onderhouds- en herstellingswerken.
- Uitvoeren van kleine herstellingswerken in de verschillende gebouwen, op diverse gebieden zoals
sanitair, schilderwerken,…
- Verzorgen van interne verhuizingen.
Je profiel
• Je bezit een technische basiskennis van diverse vakgebieden en kent de daaraan gebonden
veiligheidsvoorschriften en -procedures.
• Je bent handig en je hebt technisch inzicht om de diverse problemen te kunnen oplossen.
• Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
• Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
• Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.
Ons aanbod
• Een contract bepaalde duur voor 3 maand, verlengbaar.
• Een contract van ongeveer 13u per week (0,33 vte).
• Indiensttreding zo snel mogelijk.
• Verloningspakket IFIC cat. 5, aangevuld met een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques.
• Plaats van tewerkstelling: gebouwen vzw Reymeers. Maatschappelijke zetel: Reymeersstraat 13a,
9340 Lede.
Interesse?
Bezorg je sollicitatiebrief en cv per mail aan veerle.vanderstraeten@reymeers.be.
Voor meer info kan u terecht bij mevr. Veerle Vanderstraeten, Zorgmanager wonen en herstel (tel.
053/80.87.46).
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