Vzw De Welvaartkapoen werft aan voor dienstencentrum Het Begin :
ONTHAALMEDEWERKER (M/V/X) – voltijds-Geco-voorwaarden
Doel van vzw De Welvaartkapoen : Lokaal Dienstencentrum Het Begin heeft als opdracht hulpbehoevenden
en senioren te helpen in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven en wonen. We bieden diensten ( zowel
in Het Begin als thuis) en activiteiten aan om dit te realiseren. Het personeel dat deze diensten uitvoert, is
tewerkgesteld volgens de regels van de sociale economie. Wij wensen aan zoveel mogelijk mensen kansen te
bieden op opleiding en tewerkstelling.
Het centrum is open van maandag tot vrijdag, tijdens de normale kantooruren. Onder ‘niet-Corona’
omstandigheden genieten onze gebruikers ( vnl. senioren) dagelijks van een warme maaltijd ter plekke,
kunnen ze daarna gezellig blijven zitten in de grote zaal, deelnemen aan een activiteit of babbelen met de
onthaalmedewerker.
De onthaalmedewerker moet de mensen een ‘warm’ onthaal geven, hen helpen bij het leggen van sociale
contacten, klaarstaan om hen te informeren of in te schrijven voor 1 van onze activiteiten of diensten :
maaltijden aan huis, vervoersdienst, boodschappendienst, klusjesdienst, retouchedienst, enz…
Functieomschrijving :





De onthaalmedewerker is voor alle informatie over de vzw het Permanent Aanspreekpunt (P.A.),
permanentie zowel ter plekke als telefonisch,
reservaties noteren,
goede communicatie met de verschillende diensten van de vzw en met de gebruikers en dat zowel
mondeling, telefonisch als schriftelijk (vnl. mails).

Profiel :







Geco-voorwaarden ( o.m. wonen in Brussel, ingeschreven bij Actiris, werkzoekende zijn),
diploma hoger secundair onderwijs,
goede kennis van zowel Nederlands als Frans (elke bijkomende taal is een pluspunt),
zelfstandig en flexibel kunnen werken,
affiniteit met senioren, intercultureel werken, grootstad,
geduldig en verantwoordelijk.

Aanbod :






Voltijds contract van onbepaalde duur,
loon volgens PC 329.01 ( anciënniteit uit vorige geco-tewerkstelling kan meegenomen worden),
gratis woon-werkverkeer,
zeer goede verlofregeling,
mogelijkheid tot bijscholing.

Geïnteresseerd ?
Stuur uw CV en motivatiebrief naar ingrid.verhoeven@dewelvaartkapoen.be en
kaltoum.elmaknouzi@dewelvaartkapoen.be .

