
 

 

WZC Meredal zoekt een medewerker 
schoonmaakdienst assistentiewoningen (M/V) 
Woonzorgcentrum Meredal telt momenteel 111 bewoners in het woonzorgcentrum en 
herstelverblijf en een 80-tal residenten in de groep assistentiewoningen 'De Merelaar' en 'De 
Valeriaan'. 
Als medewerker schoonmaakdienst assistentiewoningen werk je voor het dienstenchequebedrijf 
(DCB) dat behoort tot WZC Meredal en wordt uitgebaat door medewerkers van het WZC.  

Het DCB biedt thuiszorg-ondersteunende diensten aan zoals het poetsen van de assistentiewoning, 
ramen van de woning lappen, wassen en strijken. Deze diensten aan huis worden vergoed met het 
systeem van dienstencheques: 1 cheque = 1uur prestaties. Als medewerker DCB zal je maximum 2 
uur wekelijks of 14-daags presteren bij de flatbewoner die intekende voor deze schoonmaakdienst. 
Je zal dus geen verplaatsingen buiten de site maken omdat de 72 flats allemaal op de site van WZC 
Meredal liggen. 

Voor het uitoefenen van de functie kan je gebruik maken van moderne materialen (nieuwe 
onderhoudskarren) en degelijke schoonmaakproducten. Je krijgt een grondige opleiding op de 
werkvloer. Dit laat je toe om nadien zelfstandig en via een vooraf opgemaakte planning de 
opgedragen taken uit te voeren. 

 

Profiel 

 net en nauwkeurig werken zijn vereiste competenties, 
 flexibiliteit en vriendelijkheid worden sterk gewaardeerd, 
 zelfstandig kunnen werken, 
 een boontje voor de senior hebben, 
 regels en afspraken nakomen, 
 resultaatgerichtheid 
 Nederlandse taal voldoende machtig zijn omdat men op in de flat van de bewoners komt en 

met hen in dialoog moet kunnen gaan. 
 

 
Jobgerelateerde competenties 

 Handelt volgens de professionele (gedrags-)code (beroepsgeheim, privacy van de bewoner , 
scheiding beroepscontext-privé, …) 

 Bouwt een professionele relatie op klantgerichte wijze op met respect voor de achtergrond 
van de bewoner 

 Voert haar/zijn taken uit conform de opdracht 
 Rapporteert aan de leidinggevende 



 Plant op systematische wijze de huishoudelijke taken rekening houdend met de prioriteiten, 
tijdsbesteding, efficiëntie,… 

 Maakt materieel en (reinigings-)producten gebruiksklaar 
 Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke 

knelpunten 
 Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …) 
 Maakt oppervlakken, meubilair en uitrusting schoon 
 Sorteert, wast en droogt het textiel conform de voorschriften 
 Strijkt volgens de gebruiksaanwijzingen van het toestel en het te strijken textiel 
 Maakt oppervlakken, meubilair en uitrusting schoon 
 Sorteert en verwijdert het huishoudelijk afval 
 Bergt het materieel en de (reinigings-)producten zorgzaam op na taakuitvoering 

 
Aanbod 

 startdatum half augustus 2021 
 correcte verloning volgens Ific barema's (barema Zorgnet Vlaanderen), dit is een beter 

verloning dan in het PC 322.01 (dienstenchequeonderneming) 
 professionele aanpak van het onderhoud - zowel het materiaal als de technieken 
 bij voorkeur voltijdse job (38u) 
 aangenaam werkkader voor wie een hart voor de senior heeft 
 extra legale voordelen: hospitalisatieverzekering, elektronische maaltijdcheques na 6 maand 

effectieve prestaties 
 werkuren liggen tussen 8u00 en 17u00, middagpauze tussen 12u00 en 13u00 (= 8u/dag) 

 

 

Plaats tewerkstelling  

Woonzorgcentrum Meredal  

Vijverstraat 38  

9420 ERPE-MERE 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Solliciteren met CV en motivatiebrief  

Via e-mail: hrm@wzcmeredal.be  

Per brief:  

Woonzorgcentrum Meredal  

t.a.v Mevr. Bea Wauters  

Vijverstraat 38 

9420 ERPE-MERE 


