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Datum vacature: 25/06/2021 

 

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. 

 

Bij vzw De Bolster werken 350 medewerkers in verscheidene locaties : Zwalm, Gavere, 

Zingem, Herzele, Kluisbergen en Ronse. Momenteel zoeken we een:   
 

MEDEWERKER TUINONDERHOUD (ZWALM) 
 

Functieomschrijving 
 
Op de eerste plaats zet De Bolster in op kwaliteit van leven van de cliënten. Een groene omgeving 
doet wonderen voor wie tijdens de dag een wandelingetje maakt of voor wie vanuit zijn stoel op het 
terras uitkijkt over het domein.  
De groene uitdagingen in de job zijn gevarieerd. Zowel de prachtige, oude kloostertuin, als de 
recente aanplantingen van de nieuwbouw hebben verzorging nodig.  
 
Jouw taak:  
In de zomer bestaat jouw hoofdtaak uit het onderhoud van de tuin: zaaien, maaien, snoeien, … zodat 
alles kan blijven bloeien.  
In de winter, of wanneer de nood zich voordoet, neem je andere taken op:  

 allerhande klusjes in de gebouwen en sanitaire herstellingen 

 onderhoud van materiaal en buitenmeubilair 

 kleine herstellingen aan fietsen en rolwagens 

 kleine schilderwerken aan de binnen- en buitenkant gebouwen 

 transport naar andere vestigingen  
Je werkt zelfstandig, maar je maakt deel uit van de technische ploeg.  
 

 
Plaats tewerkstelling 
Vestiging Zwalm, Kasteeldreef 2 in Beerlegem  
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Profiel 
In de eerste plaats ben je een Handige Harry met groene vingers. Je hebt ervaring met klussen en 

vooral veel goesting om van de tuin en het gebouw een plek te maken waar het fijn is te wonen en te 

werken.  

Eventueel heb je een A2-opleiding in een technische richting, vb. mechanica, elektriciteit, sanitair, of 

een diploma tuinbouw en groenvoorziening, waarbij je eveneens beschikt over andere vaardigheden 

die nodig zijn voor het onderhoud aan het gebouw.  

Als werknemer ben je stipt en nauwkeurig. Je ziet werk, je neemt initiatief en je komt je 

verantwoordelijkheden na. Je gaat op een rustige manier in dialoog en je bent duidelijk in je 

communicatie. Je hebt respect voor mensen met een verstandelijke beperking.  
 

Aanbod 
Ter vervanging van een collega die met pensioen gaat, bieden wij een contract van 30,4/38 voor 1 
jaar met kans op onbepaalde duur daarna. 
De verloning gebeurt op basis van het sectoraal barema (PC 319.01) dat overeenkomt met jouw 
behaalde diploma. Indien geattesteerd, kan anciënniteit meegenomen worden in de berekening van 
het loon.  
Je werkt op weekdagen van 8u tot 16u45. Eén keer per 6 weken neem je de technische permanentie 
op, zowel ’s avonds, ‘s nachts als in het weekend.  
Je komt terecht in een groene omgeving, vrij van file. De voorziening biedt fietsvergoeding en diverse 
aankoopvoordelen.  
 

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij Frank Persoons, diensthoofd en bij Ilse Bockstaele,  

stafmedewerker. Beiden kan je bereiken via 055/33 96 96. Via mail : 

frank.persoons@vzwdebolster.be en ilse.bockstaele@vzwdebolster.be  

Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via de website 
www.vzwdebolster.be/vacatures of per e-mail vacatures@vzwdebolster.be. Solliciteren kan tot en 
met eind juli 2021.
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