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Klerken, 1 oktober ’18 

Vacature Diensthoofd wasserij en naaiatelier 

De Vleugels garandeert een kwaliteitsvolle en warme ondersteuning voor ruim 330 
mensen met een verstandelijke beperking.   

 

De uitdaging 

Onze industriële wasserij is één van de ondersteunende diensten binnen de organisatie.  
Naast de hotelwas, staan de medewerkers van de wasserij in voor het wassen van de kledij 
van onze cliënten.  Deze persoonlijke kledij wordt geplooid, gesorteerd op naam en op die 
manier terug bezorgd in de leefgroepen. 

De medewerkers van het naaiatelier staan in voor het maken van linnen in diverse vormen 
en speciale kledij voor sommige cliënten, het tekenen van de persoonlijke kledij, 
herstelwerk en werken op sommige momenten actief mee in het wasserijproces.  

De wasserij werkt 6 dagen op 7 ( niet op zondag ) met dagdiensten. 

Het team bestaat momenteel uit 18 medewerkers. 

Het diensthoofd stuurt zowel de werking en organisatie van wasserij en naaiatelier aan en 
geeft leiding aan de medewerkers van beide diensten.  

Het diensthoofd werkt actief mee op de werkvloer in combinatie met de eigen taken als 
diensthoofd.  

 

Profiel 

Je beschikt over minstens 5 jaar ervaring in de processen van een industriële wasserij.  Je 
hebt een goed zicht op alle facetten van het productieproces. Kennis van de taken in een 
naaiatelier is wenselijk.  Organiseren is voor jou een sterkte . 

Je beschikt over een duidelijk leiderschapstalent , waarbij je enerzijds sturend werkt, en 
anderzijds op een coachende manier je medewerkers begeleidt in hun taken.  
Je leiderschapsstijl en houding sluit aan bij onze kernwaarden : respect, hartelijkheid, 
positieve communicatie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsvol werken.  
Je hebt een aantoonbare ervaring in leiding geven van een logistieke dienst, bij voorkeur 
wasserij.   

Kennis van lean-management strekt tot aanbeveling.  

Je bent stressbestendig  en staat stevig in je schoenen. 
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We verwachten iemand die nauw samenwerkt met de verantwoordelijken binnen de zorg 
en is bereid snel inzicht te verwerven in de specifieke verwachtingen van de cliënten, de 
medewerkers binnen zorg en hun netwerk van familie.  Je begeleidt cliënten in het mee 
werken in de wasserij, volgens hun mogelijkheden.  

Je bent communicatief sterk. 

Je kunt goed overweg met een computer en de gangbare processen. De specifieke 
programma’s worden aangeleerd op de werkvloer.  

Je behoudt een nauw overzicht op het cijfermatig gegeven binnen de wasserij : aantal kg 
was, wasproducten, verwerkingstijden per taak, kostprijs per kledingstuk, … 

Geen specifieke diplomavereisten.  

 

Aanbod : 

Je komt terecht in een hartverwarmende onderneming met werkzekerheid, een moderne 
werkomgeving en werkuren die een goede werk-privé verhouding mogelijk maken. 
Werkdagen zijn hoofdzakelijk tijdens de weekdagen. Vanuit jouw verantwoordelijke rol 
weet je dat ook zaterdagwerk sporadisch kan verwacht worden. 

We bieden een contract van onbepaalde duur als bediende. 

We bieden een sterke verloning in functie van jouw ervaringsniveau en talenten. 
Deze verloning kan na positieve evaluaties opgetrokken worden naar een hoger niveau.  

 

Solliciteren kan tem 11 november 2018. 

We verwachten uw motivatiebrief en CV via mail naar personeel@devleugels.be of per post 
naar de Vleugels, tav. de personeelsdienst, Stokstraat 1 te 8650 Klerken. 

Wenst u meer uitleg over de vacature, dan kunt u contact opnemen met Bart Riemaecker, 
directeur personeel, via bovenstaand mailadres of telefonisch via 051/501212 

Indiensttreding kan vanaf januari 2019.  

 

 

 


