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Zorg Izegem zoekt een enthousiaste maaltijdbedeler!
Jouw job
Onze maaltijdbedelers zorgen voor een vlotte en verzorgde thuislevering bij senioren van koelverse maaltijden die in
de centrale keuken worden bereid. Daarnaast helpen zij ook bij het individueel portioneren, sealen en etiketteren van
deze maaltijden.
De gedetailleerde functiebeschrijving is terug te vinden op de website van Zorg Izegem.
Jouw profiel
- Je bent sociaal met een hart voor ouderen en werkt klantgericht.
- Je kunt goed werken in teamverband en je beschikt over onderhoud-technisch vaardigheden.
- Je bent flexibel in de inhoud en organisatie van je werk en hebt zin voor verantwoordelijkheid. Onder druk
blijf je goed presteren.
- Je hebt kennis van het verkeersreglement en rijdt graag met de wagen.
- Jouw basishouding stemt overeen met de missie, visie en waarden van Zorg Izegem.
Er zijn geen specifieke diploma-voorwaarden voor deze functie.
Een goede kennis van de Nederlandse taal is vereist alsook goede communicatievaardigheden.
Je bent in het bezit van rijbewijs B en kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.

Ons aanbod
We starten met een tijdelijke tewerkstelling die mogelijks kan verlengd worden.
Het gaat om een halftijdse functie (19u per week).
Medewerkers bij Zorg Izegem genieten van een aantrekkelijke verloning.
De betrokken functie zit in loonschaal E1-2-3; eventuele beroepservaring kan in aanmerking worden genomen indien
relevant voor deze functie.
Daarnaast zijn er nog heel wat bijkomende voordelen :
- maaltijdcheques,
- hospitalisatieverzekering,
- fietsvergoeding,
- 2e pensioenpijler;
- …
Een gedetailleerd overzicht van het loon met alle aanvullende voordelen zijn hieronder opgelijst.
Selectie
De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.
Solliciteren
Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot en met 30 september 2021 inschrijven voor deze selectieprocedure op de
website van Zorg Izegem: door het invullen van een online inschrijvingsformulier.
Bij uw sollicitatie dient u verplicht uw CV, motivatiebrief en foto te voegen.
Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst Zorg Izegem, Kokelarestraat 2 te Izegem
tel 051/33.66.31 of personeelsdienst@zorgizegem.be.
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Loonpakket maaltijdbedeler (E1-3)
Loon bij voltijdse tewerkstelling
Weddeschaal

Weddetrap

Jaarbedrag

Maandloon bruto

Uurloon bruto

(per jaar)

(zonder index)

(index 174,10%)

(index 174,10%)

E1
0
13.250
1922,35
E1
1
13.350
1936,86
E1
2
13.350
1936,85
E1
3
13.450
1951,37
Na ten minste 4 jaar anciënniteit in E1 + een gunstige evaluatie
E2
4
13.850
2009,40
E2
5
14.000
2031,17
E2
6
14.000
2031,17
E2
7 tot en met 17
+ 150 € per 2 jaar
Na ten minste 18 jaar anciënniteit in E1 en E2 + een gunstige evaluatie
E3
18
15.550
2256,05
E3
19
15.700
2277,81

11,67
11,76
11,76
11,85
12,20
12,34
12,34

13,70
13,83

Deze tabel houdt geen rekening met relevante werkervaring (die ev. kan meegenomen worden) of uw gezinssituatie.
Indien gewenst, kunt u een aangepaste berekening opvragen bij de personeelsdienst.

Aanvullende voordelen
✓ 26 dagen jaarlijks verlof
✓ 11 feestdagen: 10 wettelijke feestdagen + 11 juli
✓ Maaltijdcheques met een waarde van 7,5 euro per gewerkte dag van 7,6 uur
✓ Een aanvullend pensioen via de werkgever (zogenaamde 2de pensioenpijler), waarvoor Zorg Izegem jaarlijks
een bijdrage stort van 3% van het bruto jaarloon.
✓ Gratis hospitalisatieverzekering bij DKV met
• onmiddellijke dekking bij aansluiting (geen wachttijd) en zonder medische vragenlijst
• mogelijkheid tot aansluiting gezinsleden mits betaling van een aantrekkelijk groepstarief
• mogelijkheid tot verderzetting van de verzekering na pensionering
✓ Fietsvergoeding woon-werkverkeer = 0,24 euro per gefietste kilometer
✓ Bij gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer: volledige terugbetaling van de
abonnementskosten
✓ Gratis aansluiting bij de Gemeenschappelijk Sociale Dienst Vlaanderen met tal van voordelen (o.a. korting op
reizen, pretparkbezoeken, winkelketens, enz. ….)
✓ Jobfit-programma: aanbod diverse activiteiten
✓ Jaarlijkse personeelssportdag en teambuildingactiviteit per dienst/afdeling
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