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4/5 VERVANGINGSCONTRACT HUISMOEDER/HUISVADER  

Werken in Emiliani  

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend 

op zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een 

verstandelijke beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen 

met de cliënten en hun netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op 

vlak van wonen, werken en vrije tijd…  Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan 

doelen die we samen vooropstellen. Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn 

van zowel cliënten als medewerkers voorop staat. Om dat doel te bereiken is 

samenwerking en dialoog heel belangrijk. Samen kan je meer bereiken, met respect 

voor ieders eigenheid en talenten. 

Werken als huismoeder/huisvader  

Een huismoeder of huisvader staat in voor diverse huishoudelijke taken en zorgt voor 

het onderhoud van de woon- en slaapruimtes. In samenspraak met het team neemt 

hij/zij ook bijkomende opdrachten op. 

Wat verwachten we van jou?  

• Je bent een warme persoonlijkheid die zijn/haar steentje bijdraagt om van de 

woning een sfeervolle thuis te maken 

• Je kan je huishoudelijk werk goed plannen en je neemt initiatief, je bent een 

zelfstandige werker 

• Je hebt ervaring in de schoonmaak 

• Je treedt op een vlotte manier in overleg met jouw collega’s  

• Je hebt oog voor de vragen van de cliënten 

• Je hebt respect voor de privacy van onze cliënten 

Wat kan jij van ons verwachten?  

• Een 4/5 vervangingscontract (dagen van 7u30 tot 16u, 1 vaste vrije dag) 

• Zo snel mogelijk te starten en voorlopig tot en met 31/12/2020 

• Een aangename werksfeer en ondersteuning door een warm en enthousiast team 

• Lekkere warme maaltijden aan een voordelig tarief (€2.50/maaltijd) 

• Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor 

woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke 

fietsvergoeding (0,24 euro/km) 

• Verloning volgens barema logistiek personeel van de sector 
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Interesse? 

Voor meer informatie kan je terecht bij Sara Van Vaerenbergh via het algemeen 
telefoonnummer 09/348 17 39.  

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 12/11/2020 te bezorgen aan Sara 
Van Vaerenbergh via vacaturewonen@emiliani.be met vermelding van volgende 
referentie: SVV/06112020/HMKI 
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