
 
1 Vacature medewerker huishoudelijk onderhoud (28,5/38) – WZC Huize Ter Walle Menen 

 

  

  

 

 

VACATURE 
MEDEWERKER HUISHOUDELIJK ONDERHOUD 

Binnen WZC Huize Ter Walle in Menen zijn we op zoek naar een medewerker binnen het 

huishoudelijk onderhoud voor een deeltijdse job (28.5/38). Het is een job van bepaalde duur, 

onmiddellijke opstart. Bij een positieve evaluatie van zowel werkgever als werknemer kan het 

contract bepaalde duur omgezet worden naar een contract onbepaalde duur. 

SITUERING 

In WZC Huize Ter Walle zijn we op zoek naar een medewerker binnen het huishoudelijk 

onderhoud met een hart voor ouderen om ons team te versterken.  

Indien u geïnteresseerd bent dan kunt u contact opnemen met Sarah Verschaeve, teamleider 

hoteldienst via hoteldienst@htw.be of 056/52.17.44 

Tewerkstellingsadres: 

Huize Ter Walle vzw CIGB 

Kortrijkstraat 126 

8930 Menen 

KERNTAKEN 

- Een warm menselijk contact onderhouden met de cliënten van het woonzorgcentrum, 

het centrum voor kortverblijf, het centrum voor dagverzorging en de groep van 

assistentiewoningen; 

- Op basis van geëigende methodes en technieken zorgen voor het onderhoud van de 

kamers en van de gemeenschappelijke ruimtes; 

- Bijhouden administratieve taken (o.a. bestellingen, taken registreren, …); 

- Overleg plegen met de teamleider; 

- Respecteren van de privacy van de bewoner en zich houden aan het beroepsgeheim. 
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SAMENWERKING EN OVERLEG 

- Dagelijks gebeurt er overleg met de verantwoordelijke huishoudelijk onderhoud; 

- Enkele keren per jaar (ong. 2 maandelijks) vindt er een teamvergadering plaats met de 

collega’s; 

- Informele contacten met de diensthoofden van de zorgteams in verband met het 

uitoefenen van de functie. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

- Is verantwoordelijk voor de netheid en de hygiënische toestand van de toegewezen 

lokalen. Hiervoor dient de voorgestelde werkmethodiek en het schoonmaakplan 

nauwgezet gevolgd te worden; 

- Signaleert moeilijke situaties en defecten aan de teamleider (en zonodig ook aan 

zijn/haar collega’s); 

- Neemt actief deel aan het regelmatig terugkerend overleg van de medewerkers 

huishoudelijk onderhoud. 

 

AANBOD 

- Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de 

kans krijgt je verder te ontplooien; 

- De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie; 

- Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen; 

- Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering behoren tot 

het extralegale voordelenpakket (bij een contract van onbepaalde duur); 

- Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro; 

- Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro 

en in diverse webshops via Benefits@work. 

 

Ben jij de medewerker die we zoeken?  

We kijken ernaar uit je te leren kennen!  

 

 


