
Vacature polyvalent medewerker    

Functieomschrijving 

De vzw VOBB (Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge) is voor haar centrum d’Abdij op zoek naar een 

enthousiaste polyvalente medewerker (m/v/x) met een onmiddellijke indiensttreding. d’Abdij biedt 

haar lokalen ter verhuring aan de onderwijssector en met het oog op de uitbreiding van haar 

doelgroepen zoekt zij een extra dynamische medewerker. 

Je zal mee instaan voor een divers takenpakket, o.m.:  

- zorg dragen voor de orde en de netheid van de lokalen (klaar- en in orde zetten van 

lokalen, tafels afwassen, afruimen van koffiecatering…)  

- meehelpen in de catering (klaarzetten koffie, opdienen maaltijden,…) 

- zorg dragen voor de orde, netheid en organisatie in de keuken en lokalen (koffiecatering, 

bedienen van de vaatwasmachine, reinigen koffiemachine, opbergen keukenmateriaal, 

opvolgen keukenvoorraad,…) 

- occasionele karweitjes en poetswerk  

Profiel 

• Je kan zelfstandig werken en hebt oog voor wat nog moet gebeuren. 

• Je bent stipt en beseft dat je een belangrijke rol speelt in het efficiënte verloop van de 

organisatie. 

• Je bent enthousiast en beschikt over een goed aanpassingsvermogen. 

• Je bent flexibel zodat we op jou beroep kunnen doen bij occasionele avondevenementen. 

 

Aanbod  

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving in het unieke kader van de vroegere Sint- 

Pietersabdij. Het betreft een deeltijdse opdracht van 19 uren per week.  

Je standaardwerkrooster is:  

- dinsdag (8.45 u – 12.15 u  & 13.30 u – 17.30 u) 

- woensdag (8.45 u – 12.15 u  & 13.30 u – 17.30 u) 

- donderdag- of vrijdagnamiddag (13.30 u – 17.30 u)  

(onderling af te spreken bij aanwerving) 

 

Plaats tewerkstelling 

d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek 

 

Hoe solliciteren 

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae op vóór 1 februari 2018 aan mevrouw An Quaghebeur,  

d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek of via mail naar 

an.quaghebeur@katholiekonderwijs.vlaanderen . 

Na selectie van de kandidaten kan je worden uitgenodigd voor een gesprek.  

mailto:an.quaghebeur@katholiekonderwijs.vlaanderen


Alle kandidaturen worden met discretie behandeld.  

 

Verloning en contract 

Je start met een contract van bepaalde duur dat verlengd kan worden in een contract van 

onbepaalde duur.  

Verloning volgens paritair comité 337000, barema / klasse: 152000 / 21 (Categorie 01 (Haard)). 
 

Inhoudelijke vragen 

Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw Karen Desmet via karen@centrumdabdij.be of 

050/37 26 75. 

mailto:karen@centrumdabdij.be

