
 

 
 

Heb jij een hart voor  

mensen met een beperking? 

Stuur je graag mensen aan en wil je 

vanuit een ondersteunende functie 

deel uitmaken van Ebergiste? 

Dan ben jij de collega die we 

zoeken! 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

Ebergiste, t.a.v. Lindsay Franck, Leenstraat 31, 9890 Vurste 

MEER INFO? 

Voor een uitgebreide functiebeschrijving en 

selectieprocedure, ga naar Vacatures – Ebergiste 

“Dat ik GRAAG & GOED werk draagt bij tot ons STERK merk.” 

Wil je een leidinggevende rol in ons schoonmaakteam? Dan is dit jouw kans!  

Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH, die ondersteuning biedt aan volwassen 

personen met een verstandelijke beperking. Dit doen we op verschillende locaties in de regio Gent-Deinze-Gavere,  

met Borgwal in Vurste als hoofdlocatie. Onze dienstverlening bestaat uit een brede waaier van begeleidings- 

mogelijkheden, gaande van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot mobiele interventies op de werkplek. 

We zoeken een teamcoach schoonmaak 
(100% - contract van onbepaalde duur is mogelijk na 1 jaar )

• Als teamcoach sta je in voor de dagelijkse organisatie van de schoonmaak van de gebouwen van Ebergiste. 

• Dit doe je in overleg met de coördinator van de huishoudelijke dienst. 

Je taken als teamcoach 

• Je stuurt aan, motiveert en ondersteunt je teams. 

• Je gaat een gesprek niet uit de weg en geeft je collega’s duidelijke en specifieke feedback.  

• Je voert zowel informele als formele gesprekken. 

• Je begeleidt nieuwe medewerkers op de werkvloer en geeft toelichting over het gebruik van materialen, 

producten en methodes. 

• Je voert kwaliteitscontroles uit op de werkvloer. 

• Je bent het aanspreekpunt voor de medewerkers van de schoonmaakdienst en voor de woongroepen en buurten. 

• Je ziet erop toe dat het dagelijkse werk verloopt volgens de overkoepelende jaarplanning, die wordt opgemaakt 

door de coördinator van de huishoudelijke dienst. 

• Je bewaakt  

− de schoonmaakmethodes 

− het periodiek, wekelijks en dagelijks onderhoud en de registratie hiervan 

− een correcte dosering van de schoonmaakproducten 

• Je zorg voor een evenwichtig opgesteld uurrooster dat rekening houdt met de noden van de werkvloer,  

de vragen van de medewerkers en de verwachtingen vanuit de organisatie.  

• Je staat in voor een correcte opvolging van het uurrooster. 

• Je organiseert periodiek overleg met jouw teams en zorgt voor permanente vorming. 
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INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

Ebergiste, t.a.v. Lindsay Franck, Leenstraat 31, 9890 Vurste. 

MEER INFO? 

Voor een uitgebreide functiebeschrijving en 

selectieprocedure, ga naar Vacatures – Ebergiste 

“Dat ik GRAAG & GOED werk draagt bij tot ons STERK merk.” 

Jouw profiel 

• Je basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van Ebergiste.  

• Je beschikt over een bachelordiploma. 

• Je geeft leiding vanuit het overlegmodel met aandacht voor de balans individu-team-organisatie. 

• Je hebt een presente en luisterende houding en zoekt naar oplossingen en verbinding. 

• Je werkt resultaatgericht en blijft efficiënt handelen onder druk en in stressvolle situaties. 

• Je bent communicatief vaardig en werkt vlot met de computer. 

• Rijbewijs B is een vereiste.  

 

We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Motivatie, competenties en vaardigheden zijn voor ons belangrijker 

dan leeftijd, gender, geaardheid, beperking, etnische afkomst of nationaliteit.  

Ons aanbod 

• Een open en aangename werksfeer in een boeiende organisatie, met ruimte voor coaching, opleiding en 

persoonlijke groei. We stimuleren zelfontwikkeling en zelfontplooiing. 

• Een uitdagende en gevarieerde job met fijne collega’s.  

• Enkele extralegale voordelen zoals een sectorspecifiek verlofstatuut, woonwerkvergoeding en personeelsvoordelen.  

• Een waardengerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en deskundigheid  

centraal staan en waar men werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde. 

Praktisch 

• Contract: Voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar, verlengbaar na positieve evaluatie  

• Werkplek: Vurste en de buitenlocaties van Ebergiste 

• Startdatum: Zo snel mogelijk, in onderling overleg 

• Barema: Verloning volgens sectorafspraken (paritair comité 319) 

Voor meer informatie over deze functie: contacteer Luc Aelbrecht, administratief-logistiek directeur, via 09 389 04 09 

Solliciteren kan tot: 15/08/2022 
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