VACATURE LOGISTIEK MEDEWERKER VAN DE RESIDENTIËLE AFDELINGEN – ADIC vzw
Functieomschrijving:
ADIC Vzw, het Antwerps Drug Interventie Centrum, zoekt een gemotiveerde medewerker die instaat
voor de logistiek ondersteuning van de medewerkers van de residentiële afdelingen. Het betreft een
deeltijds contract (19u/week) van onbepaalde duur.
Als logistiek medewerker van de residentiële afdelingen staat u in voor het ondersteunen van de
medewerkers van de residentiële afdelingen, teneinde hen toe te laten zich te concentreren op de
zorgverlening van de bewoners.
Uw hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van huishoudelijke taken en ondersteunen van de afdelingen,
o.a.:
 U begeleidt de bewoners (afdeling OP+/BP+) en hun kinderen ’s ochtends naar de
crèche/school. Dit kan zowel te voet, met de fiets als met de auto. U rapporteert aan de
afdeling jouw bevindingen;
 U doet de dagelijkse inkopen van de residentiële afdelingen (bakker, slager & kleine
winkelinkopen) en verdeelt deze over de afdelingen;
 U staat in voor de opvang van de kinderen op de OP+-afdeling wanneer de kinderen niet naar
crèche of school kunnen;
 U doet de nodige overdracht/rapportage aan de afdelingen waarvoor taken werden vervuld.
Gezien de aard van dit werk is men aangewezen op een goed draaiende teamwerking. We zijn dus op
zoek naar iemand die zich vlot kan inschakelen in teamverband en over behoorlijke
communicatievaardigheden beschikt.

Functievereisten:
een opleiding als zorgkundige prefereert onze voorkeur of gelijkaardig door ervaring.
kind- en gezinsgericht engagement.
sociaal bewogen zijn en betrokken op het doelpubliek (verslaafde ouders + kinderen).
empathisch vermogen.
communicatief vaardig (schriftelijk & mondeling).
flexibel inzetbaar.
een teamspeler zijn.
groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig kunnen werken.
beschikken over voldoende maturiteit.
bereid zijn zich bij te scholen indien dit nodig is.
in het bezit zijn van een rijbewijs cat. B is noodzakelijk.
een bewijs van goed gedrag en zeden (model 2) kunnen voorleggen.














Aanbod :





Halftijdse tewerkstelling (0,5 VTE) voor onbepaalde duur, 5 werkdagen/week (ma-vrij: 8u
– 12u) – start indiensttreding te bespreken
Loon- en arbeidsvoorwaarden volgens PC 330.
Loonbarema: IFIC – categorie 11
Maaltijdscheques

Werklocatie:

ADIC vzw, Venusstraat 11, 2000 Antwerpen

Contactpersoon:

Mevr. Amina Si Boukasem
Amina.Siboukasem@adicvzw.be
T: 03 206 23 02

Interesse in deze job?
Stuur je CV en motivatiebrief voor 09/08/2021, via mail of per brief naar:
 Amina.siboukasem@adicvzw.be
 ADIC vzw, t.a.v. Amina Si Boukasem, Venusstraat 11, 2000 Antwerpen
 Geselecteerde kandidaten ontvangen voor 27 augustus 2021 een uitnodiging

Bijkomende informatie:
ADIC, het Antwerps Drug Interventie Centrum, is een psychosociaal revalidatiecentrum voor
druggebruikers. ADIC bestaat ondertussen 35 jaar en kan zich dan ook een gevestigde waarde binnen
de Antwerpse drughulpverlening noemen. Men biedt zowel de mogelijkheid tot residentiële opvang,
in het Ontwenningsprogramma (OP), het Behandelingsprogramma (BP) en het Zorgprogramma (ZP),
als tot ambulante (woon-)begeleiding (AWB).
Meer info over de organisatie vindt u op de website: www.adicvzw.be

