
 

Gezocht: polyvalent medewerker 

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

Jammer genoeg gaan er ook heel vaak dingen stuk. Heb jij 2 rechterhanden, een groot hart en nog 

een beetje tijd vrij? Kom ons dan helpen bij allerhande herstellingen zodat het domein aantrekkelijk 

blijft voor groot en klein. 

Taken en verwachtingen 

Als polyvalent medewerker werk je projectmatig of vervoeg je het team op regelmatige basis. Je bent 

een belangrijke spil in de organisatie waarbij je instaat voor herstellingen aan de infrastructuur en 

materialen. Je doet dit alleen, samen met een collega-vrijwilliger of met een leerling. 

- Herstellingen aan o.a. gebouwen, tuinhuizen, lokalen, sport- en speeltoestellen. 

- Kleine schilderwerken. 

- Kleine fietsherstellingen. 

- Beheer van het werkatelier. 

- Inventaris bijhouden van de uitgevoerde herstellingen, benodigd (reserve)materiaal, … 

Profiel 

- Je ben positief ingesteld en sociaal vaardig. 

- Je hebt 2 rechter handen. 

- Je kan zowel zelfstandig als in duo werken. 

- 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 

Start: zo snel mogelijk.  

Ter info: Peerdsbos is gesloten tijdens de schoolvakanties. 

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 

 

Bel ons, schrijf ons, laat ons snel iets weten! 
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