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Datum vacature: 13/07/2022 

  
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-

aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 

individuele begeleiding aan.  
  
We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende 

toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan ook alle steun en 

waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

Momenteel zoeken we een:    
  

MEDEWERKER WASSERIJ (ZWALM) 
  

Functieomschrijving  

In de vestiging De Bolster-Zwalm wonen een honderdtal cliënten met een verstandelijke beperking. 

Een aantal cliënten krijgt enkel dagbesteding.  

 

In het washuis sorteer je de was van de cliënten, zorg je voor het correct wassen en drogen van 

kledij, doe je eventueel klein verstelwerk en zorg je voor het strijken en opnieuw sorteren van de was 

zodat alles weer bij de juiste cliënt terecht komt. 

 

Indien nodig, kan je gevraagd worden om in te springen in de poetsploeg. De hoofdopdracht zit 

echter in de wasserij. 

 

Plaats tewerkstelling  

Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm (Beerlegem) 

  

Profiel  

Bij voorkeur heb je ervaring met werken in een wasserij maar het is geen absolute vereiste. Je steekt 

graag de handen uit de mouwen. Je gaat in overleg, maar je kan je werk ook zelfstandig plannen. Je 

werkt nauwkeurig en planmatig.  Je hebt respect en waardering voor mensen met een beperking.   
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Aanbod  

We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst met jobtime 19/38 tot 30,4/38 (te bepalen in 

onderling overleg) met een looptijd van 6 maanden. Na een positieve evaluatie wordt deze omgezet 

naar een contract van onbepaalde duur. Startdatum van het contract is zo spoedig mogelijk.  

Je werkt tijdens weekdagen en je bent vrij tijdens weekends en feestdagen. Je werkt in een vast 

uurrooster. Je komt terecht in een mensgerichte werkomgeving. Je loon hangt af van je diploma. 

Eventuele relevante werkervaring kan worden meegenomen mits voorlegging van de nodige 

attesten. Je ontvangt dubbel vakantiegeld en een eindejaarspremie. Je kan een warme maaltijd 

genieten aan kostprijs. De voorziening biedt een voordelige fietsvergoeding.   
 
Informatie  

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht Kathy Vander Beken 

(kathy.vanderbeken@vzwdebolster.be), verantwoordelijke hotel en bij Ilse Bockstaele 

(ilse.bockstaele@vzwdebolster.be), stafmedewerker medewerkersbeleid. Beiden zijn bereikbaar via 

055/33 96 96.   

 

Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 

Interesse ?  

Solliciteren kan via de website (www.vzwdebolster.be/vacatures ) of mail naar 

vacatures@vzwdebolster.be. 
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