
 

 

 

 

  OCMW-vereniging van publiek recht  
  Vergunde zorgaanbieder VAPH 

 
Het Eepos is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vergund voor het bieden 
van residentiële en mobiel/ambulante ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke 
of meervoudige beperking. Ons dienstverleningsaanbod situeert zich in Geel, Laakdal en omgeving. 
 

Vacature 

LOGISTIEK MEDEWERKER ONDERHOUD  (m/v/x) 

 
Hoofdtaken: 
✓ 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.  
 
Aanwervingsvoorwaarden: 
✓ Geen diplomavereisten.  
✓ Relevante en positief beoordeelde beroepservaring strekt tot aanbeveling.  
✓ Sociale, dynamische en flexibele persoonlijkheid. 
✓ Beschikken over een praktische basiskennis van de Nederlandse taal: met cliënten en collega’s op 

een duidelijke manier in het Nederlands kunnen communiceren. 
✓ 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. 
 
Opmerkingen: 
✓ Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling 
✓ Barema en voorwaarden als werknemer binnen een openbaar bestuur   

(contract onbepaalde duur, E1-E3) 
✓ Plaats van tewerkstelling: Laakdal en/of Geel 
✓ Datum indiensttreding: af te spreken 
✓ Selectieprocedure bestaat uit een praktische proef en een sollicitatiegesprek. Deze gaan door op 

dinsdag 12 april. 
 
 



 

 

Solliciteren: 
✓ Sollicitatiebrief met duidelijk CV ten laatste op 4 april 2022, bij voorkeur per mail richten aan 

sollicitaties@het-eepos.be (als onderwerp “logistiek medewerker onderhoud” vermelden a.u.b.), 
of per post aan Het Eepos, t.a.v. mevr. Nele Blanckaert, Vogelzang 48, 2430 Laakdal. 

✓ Inlichtingen te bekomen bij mevr. Nele Blanckaert, nele.blanckaert@het-eepos of 014 56 79 44. 
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