zoekt WERKBEGELEIDER
SCHOONMAAK & KANTINE 4/5
Wil je samen met het team schoonmaak & kantine ervoor zorgen dat onze
mensen zich thuis voelen bij Lidwina en starten in een propere werkplek?
Heb je het graag spik en span en regel je graag mee onze
dagelijkse werking in de kantines over de verschillende
gebouwen van Lidwina?
Wie ben jij in ons team?
 Je werkt samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit kan zeer divers zijn: van psychische kwetsbaarheid naar fysieke beperkingen, (ex)-gedetineerden,
verslavingsproblematieken en dergelijke meer,
Iedereen heeft een rugzak bij ons en iedereen is anders in haar of zijn talent.
Je werkt samen met een transparante blik, los van ieders verhaal.
 Je staat sterk in je schoenen, neemt initiatief en pakt de dingen aan,
 Je hebt een sterk luisterend oor en je bent de vertrouwenspersoon van onze medewerkers van de
kantine en schoonmaak,
 Kortom, je bent een passionele meewerkende collega met een hart voor mensen en schoonmaak,
 Je begeleidt en coacht een 10 tal maatwerkers bij het uitvoeren van hun taken met oog op veiligheid
en welzijn van je collega’s,
 Je kan al je kennis geduldig, duidelijk en helder uitleggen aan je collega’s,
 Je hebt een goede fysieke conditie, want helpen in de uitvoerende schoonmaak- en cafetariataken
schrikt je niet af,
 Je bent een hands-on probleemoplossende collega die de hulp van collega’s durft te vragen bij
specifieke situaties,
 Je maakt de poets- en personeelsplanning op,
 Je bent een krak in planning en prioriteiten stellen,
 Je doet het stockbeheer,
 Je bent een heldere communicator,
 Je ziet toe op het correct toepassen van de veiligheidsvoorschriften en HACCP regels,
 Jegeven
denkt nawe
overjou
verbetervoorstellen
bespreekt
met de afdelingsverantwoordelijke,
Wat
in ruil vooren
een
vasteditjob?
 Je ondersteunt Lidwina bij evenementen zoals het paasontbijt, personeelsfeesten, opleidingen, …
 Je
Je werkt
bent flexibel
Normaal
werkuur.
je in dag uren van 8.00 – 16.30 uur

4 dagennaar
vanuren.
8.00 uur
tot 16.30





Je vormt een tandem met je andere collega werkbegeleider schoonmaak en kantine,
Een werkgever waar mensen op de 1ste plaats staan,
Extra opleidingen die bijdragen tot jouw groei binnen Lidwina vzw,
Een loon aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 13de
maand, septemberpremie, extra verlofdagen, …)
 Een werkgever waar je THUISKOMT,

Wil je ook thuiskomen bij ons?
 Kruip in je pen en stuur je motivatiebrief en cv op ter attentie
van Els Van Zeir naar vacature@lidwina.eu.
 Meer informatie nodig? 014/34.73.97.
 Solliciteren kan tot en met 21/10/2022.

