
MEDEWERKER ONDERHOUD 
Onbepaalde duur – 50% 
Home Vijvens, Kruisem (Huise) 

VZW Vijvens is reeds 30 jaar actief in de ouderenzorg.  

Vanuit onze christelijke waarden en met respect voor de eigenheid van elke 
mens bieden wij, samen met onze geëngageerde personeelsleden en 
vrijwilligers, aan 220 bewoners een warme thuis. 

Onze vzw bestaat uit 4 voorzieningen gelegen in de gemeente Kruisem: het 
WZC Home Sint-Petrus, het WZC Home Vijvens, het DVC De Marolle en de 
GAW Residentie Ommegang 

Wij zijn op zoek naar mensen om onze ploeg te vervoegen. 

Jouw functie 

Werk je graag met ouderen? Als medewerker onderhoud sta je in voor het 

onderhoud van het woonzorgcentrum. Je staat mee in voor een nette, 

hygiënische en warme omgeving voor alle bewoners en personeelsleden. 

Je zorgt voor het reinigen van de toegewezen kamers van bewoners, gangen, 

lokalen en dienstruimten in het WZC. Je zorgt daarbij steeds voor de veiligheid 

van de bewoner en de personeelsleden. 

Je vangt klachten over het onderhoud zelfstandig op en verhelpt deze. 

Je hebt een open mind, ruimt op en reinigt spontaan openbare plaatsen van het 

WZC die accidenteel bevuild werden en niet direct aan jou werden toegewezen 

Je signaleert andersoortige problemen en klachten van een bewoner aan de 

verpleegkundigen of verzorgenden. 

Je stelt je flexibel op en helpt op vraag van de verantwoordelijke bij andere 

dringende taken. 

Jouw profiel 

 Je hebt een basiskennis van de structuur van het woonzorgcentrum of wilt 

deze verwerven; 

 Je kent verschillende onderhoudsmaterialen, -producten, -technieken; 

 Je bent bereid één op zes weekends te werken; 

 Je bent bereid in te springen in de cafetaria (tijdens de werkuren). 

Vaardigheden  

 Je kan zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend 

onderhoudstaken organiseren en afwerken; 

 Je kan vlot contacten leggen en je kan luisteren; 

 Je kan op een invoelende manier omgaan met zeer verschillende mensen en 

met de gevolgen van het ouder worden; 

 Je reageert correct in crisissituaties; 

 Je kan werken in georganiseerd verband en je aanvaardt leiding; 

 Je kan doelgericht en bewust omgaan met zeer verschillende mensen. 

Attitudes 

 Je hebt een warm hart voor ouderen; 

 Je kan je vereenzelvigen met de waarden van onze vzw; 

 Je vindt collegialiteit belangrijk; 

 Het beroepsgeheim respecteren en tact, discretie, respect betonen binnen 

het werkveld; 

 Je bent stipt en komt afspraken na; 

 Inspringen waar nodig; 
 Je kan langdurig individueel en zonder nabijheid van collega’s of leiding 

werken.  

WIJ BIEDEN AAN 

 

Contract onbepaalde duur; 

 

Halftijdse tewerkstelling; 

 

Aanééngesloten diensten 

 

Verloning conform 

sectorbarema’s; 

 

Een aangename werksfeer 

in onze huiselijke 

omgeving. 

 

 

Interesse in deze 

functie? 

 
Stuur je sollicitatiebrief en 

CV naar: 

VZW VIJVENS 

Brouwerijstraat 22 

9770 Kruisem 

t.a.v. directie mevrouw  

R. Vande Moortele 

 

of per mail naar: 

directie@stpetrus.be 

 

Je sollicitatie wordt in 

alle discretie behandeld 
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