
 

 

 

 

Vzw Comforte is een sociale organisatie die diensten aanbiedt in het kader van dienstencheques in de regio Zuid West-
Vlaanderen. Het gaat om hulp in het huishouden, boodschappen, strijk en vervoer van personen met een 
mobiliteitsbeperking. Iedereen kan een beroep doen op onze dienstverlening, maar de focus ligt vooral op het verhogen van 
de levenskwaliteit van klanten met bijzondere noden. Door een kwaliteitsvolle ondersteuning en coaching op maat streven 
we bovendien naar een duurzame tewerkstelling voor medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 
comforte zoeken wij een m/v: 

Medewerker strijk Harelbeke (m/v) 

 
 
 

 
Je bent enthousiast en een krak in strijken. Als het eerste aanspreekpunt van onze klanten ben je erg klantgericht. Je 
ontvangt de strijk en zorgt ervoor dat de klant deze keurig en net terug krijgt. Je registreert alles in de computer en zorgt 
voor een correcte verwerking van dienstencheques. Samen met je collega’s sta je in voor het dagelijks runnen van de 
strijkwinkels.  
 
Je zal tewerkgesteld worden in onze strijkwinkel regio Harelbeke.   
 
 
 
 
 
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en kernwaarden van onze organisatie: je handelt vanuit een 
emancipatorische en inclusieve visie en staat open voor diversiteit. Daarnaast beschik je over het nodige leervermogen. 
 
Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht.  Je kan goed samenwerken en kan je snel aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Je hebt goede communicatievaardigheden en kan zelfstandig werken. In het bezit zijn van een rijbewijs B 
vormt een pluspunt.  
 
Je bent beschikbaar tussen  7u ’ s morgens en 18u.  
 
 
 

 
We bieden je een deeltijds contract ( 24u ) van bepaalde duur met optie vast.  Verloning binnen het barema PC 329 , volgens 
anciënniteit. Je wordt tewerkgesteld in Harelbeke.   
 
 
 

 
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature via e-mail naar faustine.vanderbeke@groepubuntu.be . 
Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. Meer info over comforte kan je terugvinden op 
onze website.  
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