We zoeken een medewerker infrastructuur en preventie (m/v/x) om onze teams in
wijkgezondheidscentra De Brug en Medikuregem te versterken.
Wie zijn wij?
Wij zijn twee Brusselse wijkgezondheidscentra – Medikuregem in Anderlecht en De Brug in Molenbeek –
en bestaan uit een divers team van zorgverleners waaronder huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen,
vroedvrouwen, diëtisten, psychologen en administratie/onthaalmedewerkers. Ons zorgconcept zet
toegankelijkheid en interdisciplinair werken centraal. Omdat gezondheid meer is dan een individuele en
curatieve aangelegenheid, bouwen we ook een preventieve buurtgerichte werking uit.
Jouw takenpakket
Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het onderhoud en de herstellingen aan de gebouwen
waaronder ook
- opvolgen van de werking van de poetsdienst
- na het volgen van de opleiding: optreden als preventieadviseur
Je maakt deel uit van het team “ondersteunende diensten”. Samen met je collega’s zorg je voor
- het dagelijks beheer van het informaticapark (installatie en aansluiting computers en printers…), intern
aanspreekpunt IT
- het contact met externe IT ondersteuners
- het organiseren en optimaliseren van alle technische en logistieke aspecten zoals stockbeheer, kleine
aankopen, ondersteuning bij vergaderingen en activiteiten
- orde en voorraad van medisch materiaal in de kabinetten
Jouw eigenschappen
- je kan je vinden in de missie en visie van de wijkgezondheidscentra www.vwgc.be
- je kiest bewust voor de Brusselse diversiteit als werkcontext
- je ziet werk en weet van aanpakken (neemt initiatief, werkt zelfstandig, praktisch en efficiënt)
- je hebt technisch inzicht
- je hebt een (basis)kennis van informaticasystemen
- je stelt je flexibel en betrokken op t.o.v. de zorgverstrekkers en andere collega’s
- je werkt graag en goed samen met collega’s
- je spreekt vlot Nederlands en Frans
- als je een rijbewijs B hebt, is dat een plus
Wat bieden wij?
- een gevarieerde job in een multidisciplinair team
- een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur
-loon volgens barema en pc 330 (startbarema: 1.40-1.57H/12, en na opleiding preventie-adviseur: 1.551.61-1.77SP/13).
- abonnement woon-werk verkeer
- extralegale voordelen

Solliciteren?
Stuur je CV mét motivatiebrief laatste op maandag 10 februari naar vacature@wgcdebrug.be , referentie:
SOLL medewerker ICT en logistiek
- Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment op woensdagnamiddag 19 februari
in De Brug. Indien positief, volgt een tweede gesprek op vrijdagvoormiddag 28 februari in Medikuregem.
- Indiensttreding: zo snel mogelijk
Contact
WGC De Brug
Onafhankelijkheidstraat 144
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 18 38
www.wgcdebrug.be

WGC Medikuregem
Joseph Dujardinstraat 8
1070 Brussel
02 522 32 87
https://medikuregem.eu/

