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VACATURE ONDERHOUDSMEDEWERKER  
Vervangingscontract 19/38 

 

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 in het onderhoud 

We zoeken iemand die tijdelijk een vaste collega vervangt voor 19u in de week. Dit 

kunnen ook jobstudenten zijn. 

 

Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt? Ben je iemand die collega’s 

helpt en goed samenwerkt? Dan is deze job iets voor jou! 

 

Wat verwachten we van jou?  

• Je bent collegiaal en werkt graag in teamverband 

• Je bent gemotiveerd en leergierig 

• Je spreekt goed Nederlands 

 

Wat kan jij van ons verwachten?  

• Verloning volgens barema. 

• Jouw bus- of treinabonnement voor woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je 
ontvangt een aantrekkelijke fietsvergoeding (€0,24 euro/km) 
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Verdere informatie 

• Startdatum: Maandag 30/05/2022 

• Periode: vervangingscontract. Al zeker tot eind juni. 

• Mogelijkheid tot lekkere warme maaltijden aan een voordelig tarief (€2,50/maaltijd) 

• Emiliani ligt op wandelafstand van het station. 
 
 

Interesse in deze job? 

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

Solliciteren kan door jouw CV vóór 27/05/2022 te bezorgen aan Francies Van Dooren 
via francies.van.dooren@emiliani.be. 
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