Groep Zorg H. Familie telt zo’n 800
enthousiaste medewerkers en
omvat 4 woon zorgcentra (WZC StCarolus, WZC De Pottelberg, WZC
Rustenhove, WZC St. Jozef), een
psychiatrisch ziekenhuis (PZ H.
Familie, De Korbeel , De Patio) en
een initiatief beschut wonen (De
Bolster) in de provincie WestVlaanderen

Groep Zorg H. Familie werft aan

voor WZC De Pottelberg – Kortrijk

HOOFD FACILITAIRE DIENSTEN (M/V)
Contract onbepaalde duur
Functievereisten
·
·
·
·
·
·

U behaalde een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring (bv. bachelor facilitair management,…)
U bent deskundig in of hebt ervaring met logistieke processen
U communiceert vlot, bezit leidinggevende ervaring en bent servicegericht
U bent IT minded
U brengt respect op voor de christelijke spiritualiteit
Ervaring in de sociale sector is een voordeel

Ons aanbod
·
·
·
·
·
·
·
Uw job
·
·
·

.

Contract onbepaalde duur
Jobtime voltijds (38/38, per week)
Een participatief en open werkklimaat
Verloning volgens sectorbarema’s
Maaltijdcheques
Mogelijkheden tot permanente vorming en tot verdere ontplooiing
Een aangename werkomgeving

U regelt kort gezegd “het huishouden” van onze voorziening. Zo zorgt u
ervoor dat elke afdeling alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn
beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.
Zo coördineert u de catering, schoonmaak, veiligheid …
U wordt betrokken in strategische en operationele beleidsvoering.

Vanuit onze missie “mensen
centraal in zorg” stellen we niet
enkel de bewoner/patiënt
centraal maar ook onze
medewerkers. Vanuit onze
overtuiging dat medewerkers het
verschil maken in het leveren van
kwalitatieve zorg wensen we dan
ook blijvend te investeren in onze
medewerkers

Wenst u meer info: www.depottelberg.be
Contacteer mevr. Els Bourgonjon, Algemeen Directeur, op het tel. nr. 056/25.50.49

Hoe solliciteren?
Mail jouw contactgegevens en evt. jouw curriculum vitae, zo snel mogelijk aan:
personeelsdienst@depottelberg.be. Je kan ook via de website: www.depottelberg.be jouw vacature indienen.
U kan solliciteren tem 20/07/2017.

