
 

Halftijds 19u 
Vervangingscontract (optie vast) 
Niveau C1-C3 
Sociaal Huis - Gooreind 

Wat houdt de functie juist in?  

We zoeken een enthousiaste medewerker die onze sociale dienst zo snel mogelijk komt versterken! 
Als logistiek medewerker huisvesting sta je in voor het opvolgen van het onderhoud (door de bewoners) van de crisiswoningen, de LOI woningen en de 
servicewoningen. Je staat in voor praktische taken die komen kijken bij het beheer van deze woningen en staat in nauw contact met het team van 
maatschappelijk werkers die de cliënten verder begeleiden.  
We bieden je een halftijds vervangingscontract aan, met op termijn de mogelijkheid op een vast contract. 
 

 

Wie komt in aanmerking? 

Je bent een hulpvaardige en vriendelijke collega met kennis omtrent het dagdagelijks huishoudelijk beheer 
van woningen en zowel praktisch als technisch inzicht. Je bent in het bezit van een diploma middelbaar 
onderwijs en beschikt over een rijbewijs B. Verder weet je je uit de slag te trekken in ENG & FR. 
 

Wat bieden wij jou aan? 

Wij bieden je werk dicht bij huis, in een mooie groene werkomgeving. Je komt terecht in een hartelijk 
team met fijne collega’s en werkt volgens een glijdend uurrooster. Bovenop je loon krijg je nog 
maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering (na 12 mnd).  
 

Interesse voor deze boeiende uitdaging? 

Solliciteren kan door je motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma en rijbewijs én een uittreksel uit het strafregister voor 20 april 2020 te bezorgen aan de 
personeelsdienst, Bredabaan 735 te 2990 Wuustwezel of via personeel@wuustwezel.be. 

 

Selectieproeven 

De selectieproeven (schriftelijk en mondeling) vinden plaats op maandag 27 april 2020.  
 

Wervingsreserve  

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen voor een 
duurtijd van 3 jaar, mits akkoord van het Vast Bureau. 

 

Meer info 

De volledige functiebeschrijving met bijhorende selectieprocedure kan opgevraagd worden via personeel@wuustwezel.be en kan je 
terugvinden op www.wuustwezel.be bij vacatures. 
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