
                                          
 

 

  Meer informatie kan bekomen worden op tel. 014/ 57 97 97 - www.zusterhof.be - www.onze-lieve-vrouw.be 
 

Het woonzorgcentrum Zusterhof te Geel is een voorziening voor ouderen. Sinds 2011 wonen ouderen in een 
huiselijke en kleinschalige leefomgeving in rusthuiskamers, rusthuisflats en kortverblijf. Woonzorgcentrum Onze-
Lieve-Vrouw biedt sinds 2014 assistentiewoningen aan, naast rusthuiskamers en kortverblijf. 
 

Ter ondersteuning van onze werking zoeken wij een  

Magazijnier - Klusjesman (m/v) 
 

Contract bepaalde duur voor meerdere maanden (verlenging mogelijk) 
Jobtime 50% (19u/week )  

 

Onze vraag: 
 Geen specifieke studievereisten, wel kennis en ervaring in kleine klustaken 

 Magazijnervaring is een pluspunt 

 Kennis van technieken  

 Kennis van PC-toepassingen  

 Basiskennis van tuinonderhoud 

 Kennis van onderhoudsmaterialen en-producten 

 Zelfstandig, systematisch en ordelijk werken 

 Hart voor ouderen 

 Bereikbaar voor noodgevallen en noodoproepen buiten de werkuren  

 Goede gesproken kennis van het Nederlands 

 Onmiddellijk beschikbaar 

 
Jouw taken: 

 Het onderhoud en kleine herstellingen binnen de gebouwen, herstellingen van de uitrusting van 
het woonzorgcentrum, onderhoud van de tuin en de omgeving van beide huizen 

 Uitvoeren van periodieke onderhoudsopdrachten  

 Zorg dragen voor de gebouwen, meubilair, toestellen en de algeme uitrusting binnen het 
woonzorgcentrum 

 Renovatietaken (schilderen, behangen en pleisteren,…) van kamers en andere ruimtes 

 Ordenen en beheren van de stock 

 Magazijnverantwoordelijke voor de goederen die door de beide woonzorgcentra worden 
besteld, opgeslagen en intern worden verdeeld 

 Het ondersteunen van andere diensten bij de voorbereiding van allerhande evenementen 

 
Ons aanbod:  

 Een nieuwe start in een modern woonzorgcentrum 

 Een contract van bepaalde duur (19u p/w) voor meerdere maanden, verlenging mogelijk 

 Een afwisselend takenpakket 

 Verloning volgens barema met extralegale voordelen 

 
 
Uw schriftelijke sollicitatie met CV wordt voor 16 mei 2021 via mail verwacht in 
woonzorgcentrum Zusterhof, t.a.v. Sandy Fraters, medewerker administratie-kwaliteit, 
jobs@zusterhof.be of via brief, Gerststraat 67 te 2440 Geel. 

http://www.zusterhof.be/
http://www.onze-lieve-vrouw.be/

