
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 een nieuw woonproject in de Sint-Amandslaan in 
Kortrijk zijn we op zoek naar een logistiek medewerker. 

In Kortrijk op Overleie bouwden we in samenwerking met 
projectontwikkelaar ION een nieuwe woonsite. In één van de 
gebouwen is Wissel, een dag- en therapiecentrum voor mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er zijn ook woningen 
voor mensen met een beperking en mensen met een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH). Bewoners hebben een eigen 
studio of kamer maar er zijn ook verschillende leefruimtes. Er zijn 4 
studio’s en 20 kamers, elk met eigen sanitair.

KORTRIJK

VACATURE

LOGISTIEK MEDEWERKER

‘Met maximaal 
respect voor 
elke persoon’  

‘Hun thuis wordt ook een beetje jouw thuis’  



OPDRACHT

We streven naar een persoonsgerichte dienstverlening 
met maximaal respect voor elke persoon. Als logistiek 
medewerker binnen het woonteam zijn dit je kerntaken:

   Je zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke 
ruimtes perfect onderhouden zijn: de keuken, livings,  
eetruimtes, …
   Je onderhoudt het sanitair: de wc’s, douches, 
badkamers, …
   Je sorteert de was per cliënt en bergt deze op
   Je maakt de bedden op en ververst het beddengoed

Je stelt je flexibel op (werkrooster, takenpakket, denken, 
...) en avond- en weekendwerk vormen geen probleem. 
Je hebt een rijbewijs B en kan over een eigen wagen 
beschikken.

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 vast contract aan van onbepaalde 
duur van 25 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 15 december via 
e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 
aanpak van je kandidatuur. 
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen


