LOGISTIEK MEDEWERKER
‘Je zorgt voor een warme ontvangst’
VACATURE
KORTRIJK
‘Je hecht belang aan
orde, stiptheid,
kwaliteit en netheid’

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 onze woning Nest/Plein in Kortrijk zijn we op zoek
naar een logistiek medewerker.
In de woningen aan de Groeningepoort bieden wij 24 uur op 24 uur
woonondersteuning voor volwassenen met een beperking (soms in
combinatie met psychische problematiek).

OPDRACHT
Als logistiek medewerker zijn dit je kerntaken:
 Je zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke ruimtes
perfect onderhouden zijn: keuken, livings,
eetruimtes, …
 Je onderhoudt het sanitair: wc’s, douches,
badkamers, …
 Je straalt enthousiasme uit en zorgt voor een warme
ontvangst en omgang met cliënten en bezoekers
 Je zorgt voor een nette leef- en werkomgeving voor
bewoners, personeel en bezoekers
 Je draagt bij aan het gemeenschappelijk doel en
onderhoudt goede onderlinge relaties met je team
en de organisatie

COMPETENTIES
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.

AANBOD & TROEVEN
 We bieden bieden je een vast contract van onbepaalde
duur aan met tewerkstellingsbreuk 32,00/38,00..
 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 30 april via e-mail
naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak
van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

