Minor-Ndako werft aan:

Logistiek medewerk(st)er voor werking ‘Meza’ (in oprichting)
Contract onbepaalde duur, deeltijds (50%)
Beschrijving werking:
‘Meza’ is een nieuw op te richten residentiële werking ‘veilig verblijf’ in de regio Leuven/Herent. Er zullen 6 meisjes
(niet-begeleide minderjarigen) verblijven tussen 14 en 18 jaar, die slachtoffer zijn van mensenhandel.
Binnen de setting van ‘veilig verblijf’ brengen de inwoners een deel van hun traject uitsluitend binnen de leefgroep
door, stapsgewijs wordt gewerkt naar re-integratie in de maatschappij. De focus van de werking ligt op huiselijkheid
en een positief leefklimaat. De werking wordt gedragen door een team van 6 begeleiders, 1 nachtbegeleider, een
psychopedagoog, een teamverantwoordelijke en een logistiek medewerker.
Functie
Voor deze nieuwe werking zoeken we een logistiek medewerk(st)er die, als goede huisbewaarder, instaat voor:
• Het onderhoud van de (grote) tuin.
• Het onderhoud van het gebouw van ‘Meza’: kleine en grote klusjes/herstellingen, schilderen, schrijnwerk,
elektriciteit, loodgieterij, …
Je werkt meestal alleen, maar maakt deel uit van een ploeg van 3 logistieke medewerkers van Minor-Ndako, en staat
onder leiding van de logistiek verantwoordelijke. Dit houdt in dat je af en toe ook kan gevraagd worden om in te
springen bij klusjes in andere afdelingen van Minor-Ndako. Tijdens het dagelijks werk ben je deel van het team in Meza
en zorg je er mee voor dat het een aangename plek is voor iedereen die er woont/werkt.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.
Je hebt kennis en ervaring met groenonderhoud/-beheer en werken in de tuin: moestuin aanleggen en mee
onderhouden, gras maaien, hagen scheren, onkruid wieden, … Kennis van permacultuur is een pluspunt.
Je hebt degelijke kennis van schrijnwerkerij, loodgieterij en elektriciteit.
Je staat in voor het (opvolgen van het) onderhoud van de wagen(s)
Je kan logisch denken en plannen en hebt een goed ruimtelijk inzicht.
Je werkt net en ordelijk en bent stipt op tijd.
Je kan zelfstandig werken en goed samenwerken met de collega’s van het begeleidersteam.
Je werkt de planning af en komt de gemaakte afspraken na.
Je vindt een goed contact met de jongeren belangrijk en wil hen een huiselijke leefomgeving bieden.
Je hebt aandacht voor de geheimhouding van de locatie, gezien de kwetsbare positie van de jongeren.
Je bent dynamisch, stressbestendig, flexibel en kan je weg vinden in een veranderende omgeving.
Je bent bereid je te verplaatsen om, indien nodig, collega’s van andere afdelingen te helpen.
Je spreekt vlot Nederlands. Andere talen zijn een troef.
Je kan werken met een computer (Outlook mail, zoekmachine, basis Excel en Word).
Je bezit een rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt.

Aanbod
•
•
•
•

Contract onbepaalde duur – Deeltijdse tewerkstelling (50%)
Verloning volgens P.C. 319.01 – Tussenkomst woon-werkverkeer – Fietsvergoeding
De unieke kans om mee te werken aan een volledig nieuwe werking rond een maatschappelijk relevant
thema (mensenhandel)
Oog voor het welzijn van medewerkers
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Bijkomende info:
•
•

Plaats tewerkstelling: regio Leuven/Herent (geheim adres), soms op verplaatsing
Indiensttreding: zo snel mogelijk (liefst vanaf 1 februari 2022)

Solliciteren
Tot en met dinsdag 18 januari 2021 met cv en motivatiebrief t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be. We voorzien in de
sollicitatieprocedure een gesprek in de daaropvolgende week.
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.
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