VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Huishoudelijke dienst een
onderhoudsmedewerker (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVTbedden en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
De Huishoudelijke dienst maakt deel uit van het facilitair departement en staat in voor de
schoonmaak van de lokalen en de gebouwen in PC Sint-Amandus.
Jouw opdracht
Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van de toegewezen lokalen en gebouwen.
Jouw profiel
- Je werkt volgens de voorgeschreven schoonmaakmethode met de aangeboden materialen,
producten en machines.
- Je kunt zelfstandig een programma afwerken aan de gestelde kwalitatieve eisen.
- Je neemt voldoende initiatief om naast het voorgeschreven programma, de schoonmaak van het
gebouw met de nodige verantwoordelijkheidszin te beheren.
- Je houdt van een gevarieerd takenpakket dat een beroep doet op je zelfstandigheid om de
dagelijkse werkorganisatie te plannen.
- Je kan goed om met stress, veroorzaakt door intensief gebruik van de lokalen.
- Je bent sociaal in de omgang met collega’s, patiënten of bewoners.
- Je werkt positief mee bij het opstellen van de dienstlijsten.
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk
geïnspireerde waarden.
Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
- Een halftijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Verlenging mogelijk
bij positieve evaluatie.
- Je werkt in de namiddag van 15h00 tot 19h00.
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV vóór 20 mei (ref.: huishoudelijke dienst) t.a.v. Sharon Kyndt, HR
Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 30) of per e-mail naar
amandus.solliciteren@fracarita.org.
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Dirk Vanoverberghe, Diensthoofd
Huishoudelijke dienst (050 79 95 41; dect. 4100).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

