Informatiebundel betreffende de aanwerving van 1 DT (19/38) contractuele
strijkster (m/v) – niveau E1-E3
Wij zijn op zoek naar een strijkster voor een deeltijdse (19u) contractuele
arbeidsovereenkomst, voor een vervangingscontract van een personeelslid die langdurig
afwezig zal zijn (voorlopig tot en met 30-09-2019). De mogelijkheid bestaat dat je na afloop
een contract onbepaalde duur aangeboden krijgt, omdat er in het najaar een andere functie
vacant komt.
Ons strijkatelier ‘de Plooiing’ bevindt zich in Kalmthout, Kapellensteenweg 131.
Om tewerkgesteld te worden in ons strijkatelier dien je te voldoen aan de SINE-voorwaarden.
De maatregel ‘sociale inschakelingseconomie’ (SINE) benut werkloosheidsuitkeringen om
moeilijk te plaatsen werklozen werk aan te bieden.
De SINE-maatregel is bedoeld voor uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en
begunstigden van een leefloon of financiële maatschappelijke hulp. De werknemer mag geen
getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs hebben.
Het is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt.
Wij informeren dus eerst bij hen of je hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor hebben we je
rijksregisternummer nodig.
Als je in aanmerking komt, mag je op sollicitatiegesprek. We organiseren ook een kleine
praktische proef om je handigheid te testen.

Bezorg je sollicitatiebrief met cv via personeelsdienst@kalmthout.be of geef hem af aan de
balie van het OCMW, Heuvel 39 te Kalmthout of verstuur per post. Je wordt nadien
telefonisch uitgenodigd voor een gesprek.

Je kan ook altijd bellen voor verdere info en arbeidsvoorwaarden op het nr. 03 620 15 62. Je
komt dan terecht bij de personeelsdienst van het OCMW van Kalmthout.
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Het gemeentebestuur van Kalmthout werft aan:

STRIJKSTER
m/v • deeltijds

(19 uur)

• vervangcontract

Takenpakket
Je werkt samen met het team van het strijkatelier ‘de Plooiing’ (Kapellensteenweg 131 in
Kalmthout) om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de gebruikers.
Profiel
•
Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
•
Je bent flexibel.
•
Je werkt nauwkeurig.
•
Je strijkt graag.
Aanwervingsvoorwaarden
•
Je komt in aanmerking om tewerkgesteld te worden in het kader van de Sociale
Inschakelingseconomie (Sine).
•
Je bent laaggeschoold (geen diploma secundair onderwijs).
•
Je kan snel in dienst treden.
•
Ervaring niet noodzakelijk.
Ons aanbod
•
Een vervangingscontract wegens ziekte van 19 uur.
•
Mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur.
•
Een bruto-aanvangswedde van 11.308,21€ en bruto-eindwedde van 12.801,75€.
•
Relevante privé-jaren worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de wedde.
•
Een aangename werkomgeving.
•
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar
vervoer en groepsverzekering pensioenplan voor contractuele medewerkers.
Hoe kan je solliciteren?
Bezorg je sollicitatiebrief met cv via personeelsdienst@kalmthout.be of geef hem af aan de
balie van het OCMW, Heuvel 39 te Kalmthout of verstuur per post. Je wordt nadien telefonisch uitgenodigd voor een gesprek.
Alle info over deze vacature vind je ook op www.kalmthout.be/vacatures
of neem contact op via 03 620 15 62 of personeelsdienst@kalmthout.be.

