Lokaal bestuur Herenthout is op zoek naar:

CONCIËRGE ASSISTENTIEWONINGEN DRIANE
Functie-inhoud
•
•
•

Als huisbewaarder draag je zorg voor de veiligheid, toegankelijkheid en functioneel gebruik van gebouwen en
terreinen.
Je bent het aanspreekpunt voor bewoners, medewerkers en bezoekers voor het verkrijgen van informatie bij
afwezigheid van de verantwoordelijke.
Je houdt toezicht op de veiligheid en het welzijn van de bewoners en je bent de eerste schakel in het
personenalarmsysteem.

Algemeen profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van het functioneel gebruik van gebouwen en terreinen, beveiliging gebouwen, van brand- en
inbraakpreventie
Je hebt kennis van EHBO-technieken en levensreddend handelen
Je hecht groot belang aan de noden en het welzijn van bewoners/bezoekers en treedt hierin zowel proactief als
reactief op
Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen en kan je eigen verantwoordelijkheid goed inschatten
Je beschikt over een gezonde dosis zelfvertrouwen en stressbestendigheid
Je communiceert op een vlotte en gestructureerde wijze
Je komt je afspraken na en vertoont hierbij een grote mate van integriteit en zorgvuldigheid

Aanbod
•
•

•
•
•

Een conciërge-overeenkomst van onbepaalde duur (bij voorkeur startend op 1 april 2021, maar afstemming met
kandidaat mogelijk)
Voor de in de taakomschrijving opgesomde prestaties, geniet de conciërge de volgende vergoedingen in natura:
o Woonst in conciërgewoning in het gebouw van de assistentiewoningen: mooi ruim appartement in het
centrum van Herenthout met 3 slaapkamers, groot terras en parkeergelegenheid, mogelijkheid om met
gezin in te wonen
o Elektriciteits- en waterverbruik
o Internet en telefonie
Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (vb. EHBO)
Werktijden (dagelijks permanentie voorzien van 16u30 tot 8u30 en tijdens de weekends)
Verlofregeling:
o 1 weekend op 4 vrij
o Bijkomend 2 extra weekends vrij per kwartaal
o 2 weken aaneensluitend jaarlijks verlof

Vragen? Contacteer Dorien Van Looy, departementshoofd Welzijn en Zorg via (T) 014 50 77 11 of via
dorien.van.looy@herenthout.be

Solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief via personeelsdienst@herenthout.be of per post naar lokaal bestuur, t.a.v. de personeelsdienst,
Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout ten laatste op 31 januari 2021.

Meer info op www.herenthout.be/vacatures

