
 
Zorgverblijf voor acuut en chronisch herstel. Vakantiecentrum voor zieken en  

mensen met een handicap van de Christelijke Mutualiteit 
 

werft aan voor onmiddellijke indiensttreding wegens uitbreiding van het team 
 

 
Logistieke hulp in de zorg – voltijds of 80%  

 
 

Je staat samen met je collega’s in voor een kwalitatieve verzorging van personen die herstellen van 
een acute of chronische aandoening. 
 
Vanuit jouw functie bied je logistieke hulp en ondersteun je de zorgverlening op de verpleegafdeling:  

• Je biedt ondersteuning bij de ontbijtwerking, het middag- en avondmaal en de drankbedeling voor 
onze bewoners. 

• Je helpt voorraden aanvullen (verzorgingskar, dranken, …) 

• Je reinigt en ontsmet het nodige materiaal (wasbekkens, bedpannen, tilliften), waakt mee over de 
algemene netheid op de afdeling en helpt bij de opmaak van de bedden. 

• Je helpt residenten met het in- en uitpakken van bagage bij aankomst en vertrek. 

• Je helpt collega’s bij het tillen en positioneren van de residenten en bij het beantwoorden van 
beloproepen. 

• Je bent samen met je collega’s een vertrouwd gezicht en aanspreekpunt voor de residenten.  

• Je ondersteunt de afdeling bij administratieve taken: verdelen post,… 

 
Vereisten : 
 

• Dynamische persoonlijkheid met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid  

• Voldoende kennis van zorgbenadering, je hebt een zorgende houding. 

• Flexibel,  vlot in omgang,  collegiaal en klantvriendelijk 

• Ook tijdens het weekend zullen we beroep doen op je ondersteuning.  

• Zelfstandig én in team kunnen werken 

• Tweetalig (Nl/Fr) zijn is een pluspunt 

• Lid zijn /worden van de Christelijke Mutualiteit  

• In het bezit zijn van een diploma / getuigschrift dat nodig is om logistiek werk te kunnen verrichten. 
(alle richtingen van TSO, BSO, BUSO voor gezondheid en welzijnsberoepen, opvoeder, 
volwassenonderwijs personenzorg, kinderverzorgster, animator) 

 

Wij bieden : 
 

• Voltijdse of deeltijdse betrekking 

• Verloning volgens IFIC barema’s 

• Contract bepaalde duur met kans op verlenging bij positieve evaluatie 

• Extralegale voordelen: gratis maaltijden, korting via platform Benefits@work, fietsleasing en 
fietsvergoeding. 

• Werken in een dynamisch team 

 
Geïnteresseerd? Bezorg ons je curriculum vitae en motivatiebrief t.a.v. Mevr. Katrien De Beule, 
directeur, op het emailadres: directie@terduinen.be 


