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VACATURE WASSERIJMEDEWERKER 

 
Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich als vergunde zorgaanbieder in voor volwassen mensen met een 
verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We bieden 
elke cliënt individuele begeleiding op verschillende gebieden van het leven en vertrekken hiervoor 
steeds vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. We hebben een spectrum van mobiele en 
residentiële woonvormen, op ons domein en gedecentraliseerd en voorzien ook verschillende 
dagactiviteiten. 
 
De zorg voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 160 medewerkers. Bezoek onze website 
www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie. 
 

Vacature 
 

Wasserijmedewerker 
Je reinigt textielartikelen met behulp van machines. Je neemt de artikelen in ontvangst, je sorteert ze 
volgens textielsoort en volgens reinigingsproduct, waarmee ze mogen behandeld worden. Je reinigt de 
artikelen in industriële wasmachines of met chemische producten. Je werkt ze af, bijvoorbeeld door ze 
te persen of te strijken. Je werkt samen met cliënten. Op vrijdagnamiddag sta je in voor het poetsen van 
de ruimte. 

Je past de veiligheidsregels toe zowel voor het gebruik van wasmiddelen en chemische producten als 
voor het gebruik van machines, waaronder automatische en stoommachines. Je draagt ook de nodige 
veiligheidsuitrusting zoals handschoenen of een schort. Je werkt meestal rechtstaand in een warme en 
vochtige omgeving. Je hebt regelmatige werkuren.  

Uurregeling: daguren (8u-12u / 12u30-16u15 op vrijdag tot 15u30)  
Aanbod: contract bepaalde duur van 6 tot 26 juni 2019 
Tewerkstellingsbreuk: 38u / week 

 
 
Vereisten 

- Studies: er zijn geen specifieke studies vereist 
- Werkervaring: ervaring in en voeling met de welzijnssector strekt tot aanbeveling 
- Kennis van reinigingsprocédés, -producten en machines 

 
 
Verloning 

- Volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, maximum barema L3 

 
 
Waar en hoe solliciteren? 
 
Solliciteren met cv en motivatiebrief 
Per brief of per mail 
Sollicitaties tot en met 19/05/2019  
 
Eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief. 

Contact:  
Sofie Van Nieuwenhuyze (aanwerving en selectie) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
093842180 
Sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be 
 
De vacature wordt zowel intern als extern 
verspreid. 
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