
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 en vrije tijd, gezin en kind, mobiele ondersteuning 
en therapie. Voor bioboerderij Het Ganzenhof zijn we op zoek naar 
een logistiek medewerker. 

Het Ganzenhof is een ecologische bioboerderij die mensen en hun 
omgeving inspireert en ondersteunt. We telen biologische groenten 
en fruit, verzorgen de neerhofdieren, bereiden biologische producten, 
maken ecologische aanmaakblokjes, …

In het Hoevekaffee, ons belevingscafé, kunnen bezoekers genieten 
van een heerlijke lunch of van versgebakken taart, proeven van 
huisgemaakte thee of limonade, …  Ook klasgroepen, bedrijven en 
organisaties zijn bij ons welkom voor een bezoek of teambuilding. 

AVELGEM

VACATURE

LOGISTIEK MEDEWERKER

‘Je werkt 
zelfstandig 
en neemt 
initiatief’  

‘Je kan plannen en organiseren’  



OPDRACHT

Je verantwoordelijkheden als logistiek medewerker zijn:
  Onderhoud van sanitair: wc’s
  Onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes: 

keukens, eetruimtes, …

COMPETENTIES

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.

AANBOD & TROEVEN

  We bieden je een vervangingscontract aan van 23 
uur per week. Opstart is voorzien vanaf 1 januari 2022.  
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 CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 13 februari via 
e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 
aanpak van je kandidatuur. 
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen


