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Deze vacatures zijn enkel bestemd voor personen die voldoen  

aan de contractvoorwaarden van de inschakelingsbetrekking (Art. 60 §7) 

 

 

Het OCMW is op zoek naar 

Wasser - Wasserijdienst (M/V/X) 
           

 

 

Plaats: Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 

Taken: Uw functie is essentieel bij de wasserijdienst, die deel uitmaakt van een 

vereniging van het type ‘Hoofdstuk XII’. 

 

Het team van de wasserijdienst staat met zorg in voor het reinigen, drogen en 

plooien van het wasgoed toevertrouwd door de klanten, patiënten of gebruikers 

van het Centrum en het Ziekenhuis. 

Dit zijn uw verantwoordelijkheden: 

 

- Het vuile wasgoed beheren: 

 De vuile was inzamelen, sorteren en wegen; 

 Instaan voor het volledige wasproces wanneer dit door de instelling 

wordt uitgevoerd; 

- Het wasgoed verdelen: 

 De karren met het schone wasgoed klaarmaken voor de 

verschillende diensten (bewoners en beddengoed); 

 Het eigen wasgoed toewijzen aan nieuwe personeelsleden en het 

wasgoed van vertrekkend personeel ophalen; 

- Andere activiteiten: 

 Het ingeleverde wasgoed controleren (netheid en staat); 

 De lokalen en machines proper houden; 

 Bepaalde herstellingen uitvoeren (naaimachine); 

 

 

 

 

http://www.pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/acteurs/les-associations-chapitre-xii
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Vereist profiel en competenties: 

 

 U bent positief en hebt zin om te werken; 

 Kracht en zeer goede fysieke conditie nodig; 

 Functie waarin veel lasten gehanteerd worden; 

 Een zak wasgoed van 10 tot 20 kg dragen; 

 U bent in staat om in team te werken en de richtlijnen van de 

verantwoordelijken na te leven; 

 U kunt zich integreren in een team; 

 U respecteert de hygiëne- en veiligheidsregels; 

 U bent energiek; 

 U bent stipt en nauwgezet   

 

Uurrooster:  

Voltijds 37.30 u – Van maandag tot vrijdag. Uurprestaties op basis van het 

arbeidsreglement van 07.00-15.00 u. Duur van de middagpauze: 30 min. 

 

Geplande opleidingen in het kader van de uitgeoefende functie: 

Een ervaren medewerker zal u voortdurend begeleiden om snel de verschillende 

stoffen te leren kennen en hoe ze te behandelen. 

 

Datum van indiensttreding: Zo snel mogelijk. 

 

Om te solliciteren:  

Laat uw arbeidsbemiddelaar weten dat u zich kandidaat wilt stellen door een 

bijgewerkt cv te bezorgen.
 


