
 

              

  

 

 

 
VACATURE 

COÖRDINATOR HUISHOUDELIJKE DIENSTEN (M/V) 
 

 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep Gidts, biedt een veelzijdig aanbod van 

ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van ondersteuning in de 

eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.   Het gelooft in de mogelijkheden van 

ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof 

of levensbeschouwing. 

 

Jouw functie 

 

De functie van coördinator huishoudelijke diensten omvat drie grote luiken:  

1. Onderhoud 

Je staat in voor het onderhouden en schoonmaken van: 

 Klaslokalen 

 Leef- en woongroepen 

 Kantoorruimtes 

 Sanitair 

 Gezamenlijke ruimtes 

 

2. Diensthoofd onderhoud kasteel 

 Je stuurt een team aan van poetsmedewerkers (ongeveer 26 personen). 

 Je maakt de werkplanning op voor het team van poetsmedewerkers. 

 Je plant het verlof van de medewerkers in een werkbaar uurrooster. 

 Je coacht je medewerkers en stuurt bij waar nodig.  

 Je springt bij waar nodig.  

 Je staat in voor selectie van nieuwe medewerkers in je team.  

 Je zorgt voor een warm onthaal van nieuwe medewerkers in je team. 

 Je fungeert als klankbord voor medewerkers. 

 Je plant voldoende overlegmomenten in.  

 Je bemiddelt bij eventuele spanningen in je team. 

 Je staat in voor de bestelling van producten en materiaal. 



  

 

 

             

     

 

3. Coördinator huishoudelijke diensten 

 Je coördineert vier diensten: onderhoud Kasteel, onderhoud Withuys, wasserij en keuken. 

 Je pleegt overleg met de drie diensthoofden en stuurt bij waar nodig.  

 Je volgt de dagelijkse werking op van de vier huishoudelijke diensten. 

 Je helpt problemen oplossen binnen de diensten. 

 Je bent betrokken bij de selectie van nieuwe medewerkers in de verschillende huishoudelijke 

diensten. 

 Je maakt op doordachte wijze plannen voor een optimale werking van de diensten.  

 

Jouw profiel  

 Er zijn geen specifieke diplomavereisten. 

 Je hebt een passie voor orde, netheid en poetsen.  

 Je bent flexibel en een uitstekende planner/organisator. 

 Je neemt een menselijke houding aan t.a.v. je medewerkers terwijl je ervoor zorgt dat de 

werking vlot verloopt.  

 

Ons aanbod 

 Voltijds contract onbepaalde duur (38/38) 

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 

Paritair Comité 319.01 

 

 

Meer info over de functie? 

Lara Rousseeuw | HR-medewerker |0471 74 36 63 | Lara.Rousseeuw@dominiek-savio.be 

 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en cv ten laatste tegen 12/11/2018 naar: 

Eric Van Parys | directeur dagelijks beleid | Eric.VanParys@dominiek-savio.be 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 
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