
            

 

 

 

Jobomschrijving 

We zijn op zoek naar een vlotte en enthousiaste 
onderhoudsmedewerker die een hart heeft voor 
ouderen en die van onze Residentie Beaux-Arts 
een echte thuis wil maken waar het goed samen 
wonen, werken en leven is. 

 

Curavi en haar missie: 

Curavi is een dochtervennootschap van de vastgoedgroep Aldea en verzorgt de 
exploitatie van een 8-tal woonzorgcentra. Het aanbod is er voor ieders financiële 
mogelijkheden. Curavi’s huizen verschillen van elkaar in afwerking en dagprijs, 
maar de geest van de huizen is overal dezelfde: de baseline van Curavi is dan ook: 
‘Waar mensen gelukkig zijn, een leven lang’. 

Een kwalitatieve zorg, leuke activiteiten en lekker eten zijn voor Curavi het 
noodzakelijk minimum. Wij willen ons onderscheiden door het aanbieden van 
‘hospitality’. Naast het creëren van een thuisgevoel willen we onze bewoners 
eveneens dit extra ‘service’-aspect aanbieden. Hen het gevoel geven dat wij ten 
dienste staan van hen en niet omgekeerd. 

De basis hiervoor leggen we bij onze medewerkers en de sfeer tussen hen. Jullie 
zijn het immers die elke morgen met goesting naar het werk moeten. Gelukkige 
medewerkers maken gelukkige bewoners. We streven naar een fijne ambiance 
waarbij jouw enthousiasme onontbeerlijk is. 

Elke schakel van de ketting is belangrijk en we kiezen ze met zorg uit. 

 

Je houding en ingesteldheid

- In de uitoefening van je job straal je Curavi’s enthousiasme en huiselijkheid 
uit, je begroet iedereen met de glimlach, of het nu bewoners, familie of 
externe medewerkers zijn; 



- Je spreekt de bewoners aan op een beleefde manier, je bent discreet 
wanneer je de kamer binnenkomt om te poetsen, je let er op om t.a.v. de 
bewoner niet betuttelend op te treden; 

- Je onthoudt je absoluut in het geven van commentaar op bewoners, familie 
of medewerkers. Dit gebeurt – enkel indien nodig - achter gesloten deuren 
bij je werkgever of jouw leidinggevende op een discrete, objectieve en 
evenwichtige manier; 

- Je bent eerlijk en draagt bij tot een positieve en aangename werkomgeving; 
- Je medewerkers ervaren je als een teamplayer: je kan vlot en efficiënt 

samenwerken met je collega’s, je toont respect voor elkeen van hen, wat ook 
hun functie of takenpakket is en je ondersteunt hen waar nodig. 

Jouw kennis en bekwaamheid: 

- Je staat in voor het onderhoud en de hygiëne van de kamers van de 
bewoners, de gemeenschappelijke ruimten en sanitair; 

- Je krijgt elke dag de verantwoordelijkheid toegewezen van bepaalde kamers 
en gemeenschappelijke ruimten of bijkomende taken, Je kan dit inplannen 
zodat je je werk op tijd en correct kan uitvoeren; 

- Je volgt de poets-instructies op en kent de instructies die gepaard gaan met 
het materiaal en de producten die u worden ter beschikking gesteld worden; 

- Je hebt oog voor detail en denkt actief mee aan voortdurende verbetering; 
- Je zorgt ervoor dat je poetskar bij het verlaten van de werkvloer proper en 

opgeruimd is; 
- Je komt elke dag verzorgd naar het werk. 

 

Jobvoorwaarden 

- Vereiste studies/werkervaring : een gezonde dosis werklust en een hart voor 
ouderen; 

- Talenkennis : goed nederlands. 

 

Aanbod  

- Contract onbepaalde duur 
- Voltijds 
- Weekendwerk (1 op 2) 
- Je komt terecht in een dynamisch en jong team…. 

 

Zin om bij onze familie te horen? Aarzel dan niet en contacteer Rose Leirens, 
directeur via email rls@curavi.be 

Bezorg ook jouw cv en motivatiebrief aan admin@beauxartsgent.be 
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