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Datum vacature: 12/07/2021 

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

aangeboren 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 :   

 

ONTHAALMEDEWERKER ZWALM 
 

Functieomschrijving 

Het onthaal van De Bolster is de draaischijf van de voorziening. Tal van vragen van cliënten, familie, 

medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, leveranciers, … vinden hun weg naar het onthaal.  

 

Als onthaalmedewerker ben je het visitekaartje van onze voorziening.  

Dit takenpakket vind je aantrekkelijk:   

 Je biedt een warm onthaal aan alle bezoekers 

 Je neemt de inkomende telefoongesprekken aan en schakelt efficiënt door 

 Je voert een aantal administratieve taken uit, vb.: registratie van het vervoer, reservatie van 

de vergaderruimtes, uitlenen ICT-materiaal, beheer van de post, …  

 Je hebt een centrale rol bij het uitvoeren van de veiligheidsprocedures bij brand- en 

gasalarm.  

 

Een meer gedetailleerde omschrijving van het takenpakket is te vinden op 

www.vzwdebolster.be/vacatures.  

 

Plaats tewerkstelling 
Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm 
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Profiel 

Je werkt met een flair van vriendelijke gedegenheid. Aan de telefoon ervaart men jou als ‘the voice 

with the smile’.  

Dit profiel zit jou als gegoten:  

 Je bent klantgericht, sociaal en communicatief.   

 Je hebt een net en verzorgd voorkomen.  

 Je kan om met tijdsdruk en onvoorziene omstandigheden. Ook dan denk je nog in termen 

van oplossingen.  

 Je werkt nauwkeurig en ordelijk.  

 Je springt discreet om met informatie.  

 Je bent flexibel en collegiaal (m.b.t. uurroosters) 

 Je werkt graag met de computer en je kan goed overweg met Microsoft Office : Outlook, 

Word en Excel. 

Bij voorkeur heb je een administratieve opleiding A2 of gelijkwaardig door ervaring.  

 

 

Aanbod 

We bieden een halftijds contract voor de duur van een jaar. Indiensttreding is zo spoedig mogelijk.   

Je werkt op weekdagen. De werkuren situeren zich tussen 7u en 18u. Het uurrooster is te bespreken.  

Je komt terecht in een groene en mensgerichte omgeving waar cliënten centraal staan. 

Je salaris wordt berekend op basis van de sectorale barema’s gehandicaptenzorg. Je salaris is 

gebaseerd op jouw diploma en eventuele anciënniteit. 

De voorziening biedt de mogelijkheid tot een warme maaltijd aan kostprijs. Je kan ook gebruik maken 

van fietsvergoeding.  
 

Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Ilse Bockstaele, stafmedewerker 

(055/33 96 96 of ilse.bockstaele@vzwdebolster.be) en bij Robrecht Devriese, directeur administratie 

en logistiek (055/33 96 96 of robrecht.devriese@vzwdebolster.be).  

Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 
Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via onze 
website www.vzwdebolster.be/vacatures. Limietdatum is 31 augustus 2021. 
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