
 

 

HET EEPOS 
 

OCMW-vereniging van publiek recht 
Vergunde zorgaanbieder voor volwassen personen met een beperking 

 

 

 Dagcentrum Vogelzang  
Huis Eeckhoudt 
Dagcentrum Geel  
Huis De Post  

Vogelzang 48, 2430 Laakdal 
Meerlaarstraat 79, 2430 Laakdal 
Nieuwstraat 27A, 2440 Geel 
Kollegestraat 34, 2440 Geel  

013-66 34 16 
013-53 14 26 
014-56 79 00 
014-56 79 40 

Dienst mobiele woonondersteuning en begeleid werk  
Dienst rechtstreeks toegankelijke hulp 
 

014-56 79 44 
014-56 79 44 
 

    Administratieve zetel:   Vogelzang 48, 2430 Laakdal  /  013-66 34 16  /  directie@het-eepos.be 
 

 
 

Functiebeschrijving LOGISTIEK MEDEWERKER – taakmodule ONDERHOUD 

 
 

 

Afdeling/dienst: 
 

Het Eepos – Logistieke dienst 
 

Barema: E1 – E2 – E3  
 

Plaats in het 
organogram: 
 

 
Werkt onder leiding van een hoofdbegeleider en/of afdelingscoördinator. 
 

 
 

 

Hoofddoel van 
de functie: 

 

Door het poetsen van gebouwen en/of het uitvoeren van diverse huishoudelijke 
taken mee instaan voor een propere en gezellige leef- en werkomgeving voor 
cliënten en medewerkers.  
 

 
 

 

Functie-inhoud: 
 

▪ Het reinigen van gangen en lokalen in de gebouwen van de voorziening (o.a. 
leefruimten, ateliers, keuken, toiletten, badkamer, enzovoort). 

▪ Afwassen. 
▪ Sorteren, wassen, strijken van kledij en/of linnen. 
▪ Klein verstelwerk en naamtekenen van kledij. 
▪ Ramen kuisen. 
▪ Sorteren van afval. 
▪ Beperkt tuinonderhoud (terras, paden, …). 
▪ Bieden van logistieke ondersteuning bij allerhande activiteiten van de 

voorziening (bijv. opruimingswerkzaamheden).  
▪ Correct uitvoeren van werkschema’s en taakafspraken. 
▪ Participeren aan intern werkoverleg. 
 

Bovenstaande takenlijst is niet beperkend, en kan aangevuld worden met diverse 
logistieke taken en opdrachten die zinvol zijn met het oog op de goede werking van 
de voorziening.  
De specifieke taken kunnen variëren naargelang de setting of afdeling(en) waarin de 
medewerker wordt tewerkgesteld.  
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Verwachte 
competenties: 

 

Opleiding en kennis:  
▪ Beschikken over basiskennis betreffende (huishoudelijk) poetsen en dagdagelijks 

onderhoud (materialen, producten, technieken). 
▪ Beschikken over een praktische basiskennis van de Nederlandse taal: met 

cliënten en collega’s op een duidelijke manier in het Nederlands kunnen 
communiceren. 

 

Vaardigheden: 
▪ Degelijk en efficiënt kunnen poetsen. 
▪ Diverse huishoudelijke taken accuraat en professioneel kunnen uitvoeren. 
▪ In samenspraak met de begeleiders op een gepaste manier kunnen omgaan met 

de cliënten. 
 

Attitudes: 
▪ Zelfstandig en efficiënt kunnen werken. 
▪ Nauwkeurig en proper kunnen werken.  
▪ Stipt kunnen uitvoeren van planningen en afspraken.  
▪ Zorgzaam omspringen met materiaal. 
▪ Oog hebben voor orde en hygiëne. 
▪ Aandacht hebben voor de eigen en andermans veiligheid. 
▪ Probleemoplossend kunnen werken. 
▪ Op een constructieve manier kunnen samenwerken met collega’s. 
▪ Discreet en betrouwbaar zijn. 
▪ Eerbied hebben voor de menselijke persoon, de vrijheid van opvatting en de 

levensbeschouwing van alle cliënten en medewerkers. 
▪ Beschikken over een positieve houding en betrokkenheid tegenover personen 

met een beperking. 
 

Andere persoonskenmerken: 
▪ Beschikken over een goede lichamelijke conditie. 
▪ Beschikken over een blanco uittreksel uit het strafregister model 596-2. 
▪ Bereid zijn tot avond- en/of weekendwerk indien dit noodzakelijk is. 

 
 
 

 

Aanwervings-
voorwaarden: 

 

Geen diplomavereisten.  
Relevante en positief beoordeelde beroepservaring strekt tot aanbeveling.  
 

Selectieprocedure voor tewerkstelling met contract onbepaalde duur: 
Praktische en mondelinge proef: 
▪ Praktische proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere 

stalen van het uitvoerend werk dat in de beoogde functie aan bod komt, 
teneinde het inzicht in het werk, de handigheid en de lichamelijke geschiktheid 
te kunnen beoordelen tijdens de uitvoering van deze taak. 

▪ Mondelinge proef: gesprek bestemd om de motivatie en de geschiktheid voor de 
specifieke job te beoordelen. 

Om voor de selectieprocedure geslaagd te zijn, dienen de kandidaten minstens 50% 
van de punten op de praktische proef te behalen en minstens 50% van de punten op 
de mondelinge proef, en op het totaal dient minstens 60% van de punten behaald te 
worden. 
 

 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties 
of organisatorische accenten binnen de voorziening. 


