Werk je graag zelfstandig?
Vind je het leuk om 10 000 stappen te zetten per dag?
Hou je van een gevarieerde job?
Dan ben jij onze kandidaat!
Kies je voor deze job
dan kies je voor een sociale job met veel uitdaging!

VOC DE ROZENKRANS ZOEKT JOU
ALS ALLROUND MEDEWERKER
LOGISTIEKE DIENSTEN

•
•
•
•

DIT IS
DÉ JOB
DIE JIJ
ZOEKT

•
•

•
•
•

Je komt terecht in het team van de logistieke diensten.
Je komt in het keukenteam terecht maar je taken gaan op
termijn ook uitgebreid worden naar de andere logistiek
diensten zoals de technische dienst, poetsdienst en wasserij.
Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor het transport
van goederen binnen onze voorziening.
Het transport van goederen wordt afgewisseld met
allerhande taken nl. afwas, helpen groenten snijden,
wegzetten van goederen, opvolgen van de data van de
goederen zodat ze niet vervallen. Je zorgt ervoor dat de
stock netjes staat en de voorraadlokalen proper zijn.
Verder verdeel je de soep en de koffie. Je ontvangt de
leveringen en kijkt deze na op correctheid.
Je bent flexibel inzetbaar.
De werkuren variëren tijdens werkdagen van 7u30-18u30
Hierdoor is deze job perfect combineerbaar met je
privéleven. In overleg met je team maak je een
verlofkalender op.
Wij zoeken een medewerker die 30/40 werkt.
Wij kijken uit naar een positieve samenwerking met jou.
Rijbewijs B

JOUW TALENTEN
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Je beschikt over veel goesting om aan de slag te gaan
en hebt een positieve ingesteldheid.
Je werkt graag in een team en bent flexibel.
Je neemt je verantwoordelijkheid op en kan
zelfstandig werken.
Je weet van aanpakken en werkt georganiseerd.

VOC DE ROZENKRANS ZOEKT JOU
ALS
ALLROUND MEDEWERKER
LOGISTIEKE DIENSTEN
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We bieden je een contract van 1 jaar met kans op
verlenging van 30/40.
Je krijgt een meter of peter bij het begin van je
tewerkstelling.
We zouden jou graag zo snel mogelijk in dienst willen
nemen.
Een gestructureerde werkplanning.
Een vergoeding woon-werkverkeer.
Het team van de keuken zal je met open armen
ontvangen. En kijken uit naar de samenwerking met jou.
Graag solliciteren voor 28 augustus 2022.
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Bo
Costenoble op 058/521252 of stuur een mailtje naar
Vacature@vocderozenkrans.be

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT
www.derozenkrans.be
www.facebook.com/vocderozenkrans

