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Datum vacature: 16/06/2021   

  
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een 

nietaangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 

individuele begeleiding aan.  
  
We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende 

toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan ook alle steun en 

waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

Momenteel zoeken we een:    
  

MEDEWERKER POETSPLOEG (KLUISBERGEN) 
  

Functieomschrijving  

In De Bolster in Kluisbergen wonen een 60-tal cliënten met een verstandelijke beperking gespreid 

over 7 leefgroepen. Elke medewerker draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de 

cliënten. Nette leefgroepen zorgen voor zoveel meer gezelligheid.  

 

Als medewerker poetsploeg onderhoud je de leefruimtes van de cliënten (livings, slaapkamers, 

sanitair). Ook de dagbestedingsruimtes krijgen van jou een grondige poetsbeurt. De 

gemeenschappelijke gangen, de toiletten, de bureelruimten en het buurthuis worden eveneens op 

regelmatige basis schoongemaakt.  

 

Plaats tewerkstelling  

Stationsstraat 6, 9696 Kluisbergen  

  

Profiel  

Bij voorkeur heb je ervaring met poetswerk. In ieder geval heb je een passie voor hygiëne. Je gaat in 

overleg, maar je kan je werk ook zelfstandig plannen. Je werkt nauwkeurig en planmatig.   

Je hebt respect en waardering voor mensen met een beperking.   
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Aanbod  

We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst van drie maanden met jobtime 19/38 met kans op 

verlenging. Je werkt tijdens weekdagen en je bent vrij tijdens weekends en feestdagen. Je werkt in 

een vast uurrooster. Je komt terecht in een mensgerichte werkomgeving. Je loon hangt af van je 

diploma. Eventuele relevante werkervaring kan worden meegenomen mits voorlegging van de 

nodige attesten. Je ontvangt dubbel vakantiegeld en een eindejaarspremie. Je kan een warme 

maaltijd genieten aan kostprijs. De voorziening biedt een voordelige fietsvergoeding.   

 

Informatie  

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Jeremie Laurez, teamverantwoordelijke  

Hoteldiensten op jeremie.laurez@vzwdebolster.be of op 055 39 00 00.  

 

Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 

Interesse ?  

Solliciteren kan via de website (www.vzwdebolster.be/vacatures)) of mail naar 

vacatures@vzwdebolster.be . 
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