
 

             

Zoekt een klusjesman/vrouw in de regio Eeklo - Drongen 

 
Wie zijn wij  
 
Zorgdorpen is een organisatie voor personen met een zorgvraag. Onze cliënten wensen vanuit een specifieke zorgvraag permanent of tijdelijk ondersteund 
worden. Dialoog, gelijkwaardigheid en respect, staan centraal in onze omgang met elkaar. We zijn uitdagend en aanklampend. We zijn creatief, we durven 
ondernemen, we investeren in verbondenheid en we zijn heel erg wendbaar. Vernieuwende projecten in de zorg zijn ons niet vreemd. 
 
We zijn gestart met een woonproject waar mensen met een ondersteuningsnood bij het zelfstandig wonen hun thuis zullen maken. We willen voor en samen 
met hen een warme leefomgeving maken, waar ze toegang hebben tot een betaalbare en kwalitatieve woonst in combinatie met ondersteuning op maat. 
 
Wij zoeken een conciërge en /of klusjesman/klusjesvrouw voor één van ons woonprojecten gelegen te Eeklo – Drongen. 
 
 

Functie beschrijving 
 

De conciërge of klusjesman/klusjesvrouw ondersteunt het dagelijkse toezicht op de infrastructuur zodat de gebouwen in goede staat blijven en kleine 
mankementen snel een oplossing krijgen. Daarnaast heb je aandacht voor de toepassing van het huishoudelijk reglement. 
 

Hoofdtaken 

• (Preventief )toezicht houden op de gebouwen en openbare ruimten, met in het bijzonder aandacht voor de veiligheidsaspecten en brandpreventie, de 
sluiting van ramen en deuren en nooduitgangen. 

• Sociaal toezicht en eventueel optreden bij problemen en andere zaken die het samenleven verstoren (bvb geluidsoverlast, …). Toezien op ongewenste 
klanten of bezoekers. Je treedt hierbij niet op als hulpverlener. 

• Allerhande klusjes in en rond het domein. 

 
 

Functie vereisten 
 

• Je hebt voeling met onze doelgroep. 

• Je kunt goed je grenzen bewaken. 

• Je bent handig en technisch aangelegd. 

• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Je hebt een stevig verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je weet goed risico’s in te schatten en hebt zin voor veiligheid, orde en verantwoord omgaan met het materiaal. 

• Je hebt een open, integere, constructief kritische en zelfkritische instelling. 

• Je bent in staat om op een correcte wijze te observeren en te rapporteren. 

• Je hebt humor en houdt van een no-nonsense aanpak. 
 

 
Wij bieden 
 

• Een studio, appartement met 1 of 2 slaapkamers tegen marktconforme prijs, keuze in overleg. 

• Marktconform loon. 

• Coaching en ondersteuning bij het uitvoeren van je opdracht. 

• In overleg met jou wordt een takenpakket opgemaakt – je kan jouw talenten inzetten. 

• Het volgen van relevante vormingen en coaching. 

 
Hoe solliciteren 
 
Stuur jouw CV en motivatie naar sara.gilles@zorgdorpen.be of per post naar Sara Gilles, Burgemeester Van Gansberghelaan 83, 9820 Lemberge. Voor 
vragen omtrent de functie en/of procedure kunt u ook terecht bij Valerie Broekaert 0492/18 16 75. 


