
 

MEDEWERKER ONDERHOUD EN ALLROUND  

 

Museum Aan de IJzer – IJzertoren, wie zijn wij ? 

VZW Aan de IJzer is de beheerder van de IJzertorensite in Diksmuide. Wij zijn gehuisvest in de IJzertoren 

waarin zich ook het museum bevindt. Voor onze werking zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker 

schoonmaak en allround-werk. De vacature is in principe deeltijds (25 uren per week), maar extra uren 

presteren is bespreekbaar.                                                                                                                                                 

Lijkt dit iets voor jou dan ben je meer dan welkom in ons team. 

Wat verwachten wij van jou ? 

 Schoonmaken van sanitaire, publieke en museale ruimten, alsook de burelen 

 Ontvangst en bediening van groepen in functie van picknicks en catering  

 Aanvullen en bijhouden van de relevante voorraden 

 Ondersteunende taken aan de werking 

Wie ben jij ? 

Er zijn geen diplomavereisten en ervaring is geen must, maar wel een pluspunt.                                                                                                                 

Wat voor ons minstens even belangrijk is: 

 Je hebt zin voor kwaliteit, orde en netheid 

 Je kan zelfstandig werken en jouw taken en opdrachten plannen zodat ze tijdig en correct worden 

uitgevoerd 

 Je bent communicatief en durft initiatief nemen 

 Je bent klantgericht en vriendelijk, hebt een gezonde en positieve teamgeest en samenwerken is 

voor jou geen probleem 

 Je staat open voor verandering en bent flexibel 

Ons aanbod  

De deeltijdse opdracht van 25 uren is gespreid over 5 dagen: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 8u tot 11u en van 11u30 tot 14u. Op zaterdag van 9u tot 12u.                                                                          

Je bent vrij op woensdag, zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen (extra uren is bespreekbaar).  

Het brutoloon is conform de barema’s van onze sector en jouw anciënniteit en wordt aangevuld met extra’s 

zoals maaltijdcheques en een vergoeding woon-werkverkeer.                                                                                                              

De vacature is per direct vrij en wij selecteren op basis van competenties, los van leeftijd, culturele en 

sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid ! 

Heb je interesse ? 

Neem dan snel contact op.                                                                                                                                         

Telefonisch kan dit op 0476/456.163 of per mail naar peter.mouton@aandeijzer.be              
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