
 

Mekanders vzw – Steenweg op Oosthoven 25 – 2300 Turnhout 
Tel: +32 14 44 83 70 – info@mekanders.be – www.mekanders.be 

 
 

Vzw Mekanders biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen en 
volwassenen met een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg op 
maat vormen de rode draad doorheen onze organisatie. We zijn met onze werkingen 

actief in de hele Noorderkempen. 
 

Vzw Mekanders werft aan voor haar woonhuis De Bosschen in Turnhout 
met flexibele inzet in andere deelwerkingen 

 

Logistiek medewerker M/V/X – deeltijds (20 u/week) 
Onbepaalde duur 

 
Opdracht: 
 

- 12 uur per week werk je in woonhuis De Bosschen, waar je instaat voor de poets van de 
lokalen, en voor de was en strijk.  

- Daarnaast word je voor 8 uur per week flexibel ingezet in één van de andere afdelingen van 
Mekanders in de buurt van Turnhout.  

- Je staat in voor de dagelijkse poets van de lokalen in de afdelingen van Mekanders. Dit kan af 
en toe aangevuld worden met taken zoals was en strijk, of het kookgebeuren.  

 
 
Profiel: 
 

- Je bent een teamspeler en kan zelfstandig werken  
- Je hebt een grote zin voor nauwkeurigheid  
- Je bent flexibel, loyaal, neemt initiatief, en toont verantwoordelijkheidszin  
- Je hebt enige affiniteit met personen met een beperking 
- Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal  

 
 
Ons aanbod: 
 

- Een deeltijds contract  (20/40) van onbepaalde duur met mogelijkheden tot uitbreiding 
- Verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de barema’s van paritair 

comité 319.01. 
- Bijkomende vakantiedagen vanaf 35 jaar 
- Vergoeding voor woon-werk-verkeer en verplaatsingen in dienstverband (met de wagen of de  

fiets) 
- Aangename werkomgeving 
- Indiensttreding vanaf april’23 

 
 
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  
Stuur je gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid cv naar Betty Buyens, personeelsdirecteur 
(betty.buyens@mekanders.be) vóór 20 maart 2023. 
Heb je nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren op 014/44.83.73. 
Voor meer informatie over onze organisatie en afdelingen kan je terecht op onze website 
www.mekanders.be 

http://www.mekanders.be/
mailto:betty.buyens@mekanders.be
http://www.mekanders.be/

