
Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen met een 

beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en hun omgeving 

inspireert en ondersteunt. Als netwerkonderneming kunnen we vanuit een 

heel ruim aanbod de juiste ondersteuning op maat bieden, voor en door 

mensen, en dit op vlak van werken, wonen, vorming & vrije tijd, gezin & 

kind, mobiele ondersteuning en therapie. Voor de Ganzenhofwoning en 

Bioboerderij in Avelgem zijn we op zoek naar een: 

LOGISTIEK MEDEWERKER 

 
 

 
In onze Ganzenhofwoning wordt er permanente huisvesting geboden aan 24 personen met een intensieve 
ondersteuningsvraag. Dit zijn cliënten die veel nabijheid en ondersteuning nodig hebben: medische zorg, ADL, ondersteuning, 
nachtzorg, hoge permanentienood. Er wordt gestreefd naar een persoonsgerichte dienstverlening met maximaal respect 
voor elk persoon.  
 
Het Ganzenhof is een bio-boerderij met buurtontmoetingsplaats, bezoekerscentrum en hoevewinkel en realiseert een unieke 
en duurzame combinatie tussen milieu-, sociale en recreatieve doelstellingen. Het Ganzenhof biedt gevarieerd en aangepast 
werk aan een 40-tal personen met een beperking of met specifieke ondersteuningsnoden. De activiteiten bestaan uit 
artisanaal brood bakken in een houtoven, telen van biologische groenten en fruit, composteren, kweken van beschermde 
neerhofdieren, bereiden van producten zoals confituren, siropen, likeuren, het verder uitbouwen van een cateringatelier, 
maken van ecologische aanmaakblokjes, runnen van een hoevewinkel, ontvangen van bezoekers, organiseren van een 
jaarlijks fietsevenement, … 

Je verantwoordelijkheden als logistiek medewerker zijn: 
 Instaan voor de basisonderhoud van de slaapkamers van de cliënten 
 Onderhoud van sanitair: wc’s, douches, badkamers,… 
 Sorteren van was per cliënt en opbergen 
 Opmaken van bedden en verversen 
 Onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes: keukens, livings, eetruimtes,…  

 
 
 
 
 
Je wil werken in een organisatie met een maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact waar diversiteit als een rijkdom 
beschouwd wordt en waar de mens centraal staat. Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van 
Groep Ubuntu: je handelt vanuit een emancipatorische grondhouding en een holistische en inclusieve visie.  
 
Als logistiek medewerker werk je zelfstandig, neem je initiatief en kan je plannen en organiseren. Bovendien ben je sterk in 
klantgericht denken, handelen en communiceren. Daarnaast hecht je ook waarde aan arbeidsprincipes als: stiptheid, orde en 
netheid en kwaliteit. ½ weekends werken vormt voor jou geen probleem.  
 
 
 

 
 We bieden je een tijdelijk contract aan van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021. Tewerkstellingsbreuk 

35,00/38,00. Verloning volgens paritair comité 319.01.  
 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende organisatie met een warme, persoonlijke en professionele 

werksfeer en in een leuk team van collega’s. 
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-, vormings- en loopbaanbeleid. 
 
 
 

 
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature vóór 15 augustus 2021 via e-mail naar 
steffy.tran@groepubuntu.be  Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van uw kandidatuur. Meer info over Groep 
Ubuntu kan je vinden op onze website.  
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