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Vacature: All round klusjesman / chauffeur patiëntenvervoer 

 
Wie zijn wij? 
Het Centrum voor Ambulante Revalidatie 't Vlot in Beveren staat in voor intensieve hulp aan kinderen, 
jongeren en volwassenen met beperkingen op verschillende domeinen in het dagelijks leven.   

 

Hou je van afwisseling en ben je op zoek naar dagwerk van maandag tot vrijdag ? 

We bieden jou een aangename, gevarieerde job met volgend takenpakket : 
- Je staat in voor onderhouds- en herstellingswerken aan het gebouw en de infrastructuur 

 Je controleert preventief de gebouwinstallaties en elektriciteitsinstallaties. 
 Je voert zelfstandig eerste interventies en kleine herstellingen uit aan het gebouw en infrastructuur 

als ook allerhande kleine klussen (schilderwerken, verlichting vervangen enz) en verhuisactiviteiten.  
 Luchtgroepen kuisen. 
 Noodverlichting herstellen. 

-Patiëntenvervoer 
 Je brengt de kinderen van en naar het revalidatiecentrum.  
 
Wie ben Jij? 
-Je kan goed om met mensen en kinderen 
 
- Je bent een handige harry 
- Je neemt je verantwoordelijkheid waar nodig 
- Je bent leergierig 
- Je werkt nauwkeurig 
- Je bent flexibel en kan makkelijk switchen naar een andere taak als nodig 
- Je bent positief ingesteld 
- Je bent een initiatiefnemer en durft voorstellen te doen ter verbetering van jouw werking of de algemene 
werking. 
 
Wat wij jou bieden  
Een vast contract 30/40 
Barema IFIC  
 20/40 barema 10 
 10/40 barema 9 
        
Woon-werkverkeer via openbaar vervoer wordt volledig gedragen door ons, met de wagen of fiets ontvang 
je een vergoeding. 
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Toffe werksfeer met veel afwisseling 
 
Solliciteren 
Is dit iets voor jou,  dan zien we graag jouw cv en motivatiebrief tegemoet!  
Solliciteren kan tot en met 7/10, gesprekken gaan door op donderdagnamiddag 13 oktober en 
vrijdagvoormiddag 14/10. 
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
Veerle Poppe: directie@reva-beveren.be 


