
 

             

POETSHULP  te Brugge 
 
 

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 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. 
 
Ben je een enthousiaste medewerker die Zorgdorpen verder mee wil uitbouwen? Wij zoeken een poetshulp voor ons woonproject te Brugge, Hoge weg 136a 
te Brugge.  
 

Functie beschrijving 
 
De poetshulp heeft als belangrijkste taak onderhoud van het Matinahof.  
 

Functie vereisten 
 

 Kennis van schoonmaakmateriaal 

 Kennis met betrekking tot veiligheid en gezondheid. 

 Kennis van hygiëne. 

 Je werkt zelfstandig. 

 Je bent beleefd in de omgang met gasten en met collega’s. Je bent flexibel in de omgang met verschillende mensen (mensen met een handicap, 
mensen die zorg nodig hebben,…) 

 
 

Wij bieden 
 Uitdagende job in een menselijke en dynamische werkomgeving  

 Locatie: Matinahof (Brugge)  

 Dagdienst – in onderling overleg dagen te bespreken 

 Jobtime is bespreekbaar (vast contract is mogelijk) 

 Correcte verloning. 

 Ondersteuning  bij het uitvoeren van je opdracht 

 Werken in een klein en enthousiast team 

 

Hoe solliciteren 
 
Stuur een bericht met jouw interesse voor conciërge door naar sara.gilles@zorgdorpen.be of per post naar Sara Gilles, Burgemeester Van Gansberghelaan 
83, 9820 Lemberge.  

 
Bij interesse en/of vragen omtrent de functie of wenst u een kijkje te komen naar de woonsite? Neem gerust verder contact op met regiocoördinator - Valerie 
Broekaert 0492/18 16 75. 
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