Wervende vacature.
Functie: Logistiek medewerker / klusjesman

Wij zoeken

Een logistiek medewerker, ACM: Koning Astridlaan 12 te Mechelen 19 uren,
contract van onbepaalde duur.
Komma vzw
Is een organisatie actief in Vlaanderen sinds 1993. Zij organiseert
twintig kinderopvanginitiatieven. Ze heeft drie
ondersteuningsdiensten en een vormingsdienst, dit in
samenwerking met zusterorganisatie VDKO vzw.
Komma vzw bezit heel wat expertise, met de klemtoon op het
pedagogische.
Doel is een kwaliteitsvolle, excellente dienstverlening uit te
bouwen.
Bij de Kommagroep willen wij mensen die:
- creatief handelen
- respectvol omgaan met elk kind
- professioneel, open communiceren
- betrokkenheid tonen
- de gedrevenheid hebben tot verbetering, vernieuwing.

Een hart voor kinderen?
Je kent de visie van Komma.

Oog voor het geheel?
Je bent bereid de regels, de processen binnen Komma te volgen.
Je wil je steentje bijdragen om dingen te verbeteren.
Telefonische oproepen beantwoorden
Je zorgt ervoor dat het personeel optimaal de middelen krijgen om
goed te kunnen functioneren. Je komt in contact met klanten,
leveranciers. De logistiek medewerker werkt onder gezag en rapporteert aan de directeur.

Samen werken?
Er zijn kinderen, ouders, collega’s, leidinggevenden die allemaal
samen werken aan het voornaamste doel van Komma: kinderen die
zich in een veilig, stimulerend nest kunnen ontwikkelen.
Je werkt graag samen, je kan correct communiceren en je wil
werken in een open, professionele omgeving. Je bent in staat taken
te delegeren. Je werkt nauw samen met de operationeel directeur/ gedelegeerd bestuurder en
personeel en hebt vanuit de werking hierin een adviserende rol.

Wij steunen je
Ondersteuning door een centraal team.
Individuele mogelijkheid om zich bij te scholen.
Jaarlijkse verbeteracties.
Je kan binnen het team je eigen sterktes inzetten en je mindere kanten
ontwikkelen.

Je krijgt
Een inlooptraject waarbij je alle facetten van het werk leert kennen.
Ondersteuning in de eerste zes maanden zodat je vlot je taken kent en kan uitvoeren
binnen een team.
Een meter/peter die je zal begeleiden.






Wat verwachten we van je?

Regels en afspraken nakomen

Leervermogen hebben

Zin voor nauwkeurigheid hebben

Omgaan met stress

Plannen (= ordenen)

Samenwerken als hecht team
Zelfstandig werken
Klantgerichtheid
Contactvaardig zijn
Resultaatgerichtheid

Wat beiden wij?
Eigen kinderen kunnen genieten van gratis opvang in één van onze initiatieven.
De verloning is volgens het barema 331, het barema van de kinderopvangsector.
Maximale anciënniteit: 5 jaar.

De plaats is vrij, je kan onmiddellijk beginnen.

Heb je zin? Stuur je cv naar
Komma vzw personeelsdienst
sollicitaties@vdkomma.be,
015 71 50 55
Eigen referentie: Log19

