
 

Gezocht: enthousiaste onthaalmedewerker 

 
De Leerexpert Peerdsbos is een bruisende en dynamische omgeving waarin altijd wat te beleven valt. 

Dagelijks komen er heel wat mensen over de vloer: leerkrachten met hun leerlingen van De 

Leerexpert, kinderen uit het basisonderwijs die een daguitstap maken met hun leerkrachten, 

jongeren in brugproject, werkmannen, schoolteams voor een vorming of teambuilding, … Daarnaast 

passeren er ook heel wat leerlingen, leerkrachten, ouders en busbegeleiders van de school 

(Opleidingsvorm 2) die grenst aan ons domein. 

Taken en verwachtingen 

Als onthaalmedewerker ben je de spilfiguur die ervoor zorgt dat iedereen zich welkom voelt en zijn 

weg vindt op het domein. Bijkomend ondersteun je de coördinator op administratief vlak. 

- Voorbereiding ontvangst bezoekers: koffie/theekar klaarzetten, nazien wie er komt en wat 

de planning is. 

- Verwelkoming van de leerlingen en leerkrachten die op daguitstap of sportdag komen. 

- Controle en overhandigen van de bestelde educatieve pakketten en hiermee op weg zetten. 

- Ontvangen, registreren en doorverwijzen van bezoekers en werkmannen voor zowel de 

school OV2 als De Leerexpert Peerdsbos. 

- Allerhande administratieve taken. 

- Hulp bieden of zoeken bij eventuele problemen in wasserij, keuken, appartement enz. 

- Controle van leveringen van materiaal en voedingswaren. 

- Eerste hulp bij ongevallen of 'ongelukjes'. 

- Controle en voorbereiden van de vergaderzalen. 

- Registreren van klachten en mankementen. 

Profiel 

- Je bent positief ingesteld en sociaal vaardig. 

- Je hebt een hands-on mentaliteit. 

- Je kan zelfstandig werken. 

- Je kan werken met MS Office (Word, Excel, Outlook). 

- Getuigschrift EHBO-hulpverlener of bereid dit te behalen.  

- Je hebt een hart voor kinderen en voor jongeren met een beperking, ongeacht hun etnisch-

culturele afkomst. 

- Je hebt minimum een basiskennis van de Nederlandse taal, of staat open om dit te leren op 

de werkvloer. 

Vereisten 

- Je kan een model 2 uittreksel van het strafregister voorleggen (bewijs goed gedrag en zeden). 

- Je bent medisch geschikt om met kinderen te werken (medisch attest van de huisarts). 

 



 

 

Wanneer 

Vanaf 1 september 2017. 

Wat hebben wij jou te bieden? 

- Je maakt deel uit van een gedreven, open en hartelijk team. 

- Je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze jongeren met een beperking. 

- Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst. 

- Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 

- Bij je start als vrijwilliger krijg je een buddy toegewezen, die jou wegwijs maakt en waar je 

steeds kan op terugvallen. 

- Je kan de cursus tot EHBO-hulpverlener volgen als je dit getuigschrift nog niet hebt. 

Organisatie 

De Leerexpert Peerdsbos 

Vestigingsplaats van 4 scholen van De Leerexpert 

E-mail: peerdsbos@leerexpert.be  

Tel.: 03 334 43 21 

Website: www.leerexpert.be/peerdsbos  

Contactpersoon: Cindy Joosens 

 

Solliciteer online of mail je motivatie met CV en wij nemen contact met je op. 

Twijfel je nog of maak je graag kennis met ons en Peerdsbos? Schrijf je dan in voor het 

ontmoetingsmoment op woensdag 6 september tussen 14 en 18 uur. 
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