
 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Functiebenaming 
 

Logistiek medewerker in de zorg 

Salarisschaal: IFIC 8 

 

2. Plaats in het organogram 
 

Je bent tewerkgesteld binnen het IVA Zorg Menen – WZC Andante / WZC Ceres. 

Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige/teamverantwoordelijke zorg. 

 

3. Basisdoelstelling 
 
Het logistiek ondersteunen van de medewerkers, om hen toe te laten zich te concentreren op 

de zorgverlening van de bewoners en hun comfort te vergroten. 

 

4. Resultaatgebieden 
 
Uitvoeren van huishoudelijke taken 

 

Dit omvat onder andere volgende taken: 

- Je neemt de bestellingen van maaltijden op bij de bewoners 

- Je zet de maaltijden en dranken klaar en maakt, indien nodig, kleine bereidingen (bv. 

brood smeren, maaltijden opwarmen) 

- Je verdeelt de maaltijden en dranken aan de bewoners 

- Je plaatst de lege plateaus op de etenskar en brengt ze weg 

- Je verzamelt, sorteert en verdeelt het wasgoed in de eenheid 

- Je verschoont de bedden en helpt de verpleegkundigen en de zorgkundigen bij het 

dekken van het bed van de bewoners 

- Je draagt zorg voor de persoonlijke bezittingen van bewoners (bv. planten, kledij) 

- Je vult de verzorgingskar, linnenkar en verbandkamer aan in functie van de 

vooropgestelde richtlijnen. 

 

Bijdragen tot het dagelijkse onderhoud van de eenheid en het materiaal 

 

Dit omvat onder andere volgende taken: 

- Je werkt mee aan het onderhoud van de dienstlokalen van de eenheid: je ruimt de 

keuken op, reinigt het keukenmateriaal en doet de vaat 

- Je houdt de voorraden van de keuken (bv. koffie, thee) van de eenheid bij en vult ze 

aan 

- Je bereidt de kamers voor nieuwe bewoners voor 

- Je reinigt en ontsmet materiaal zoals wasbekkens, bedpannen, nierbekken en voert 

klein onderhoud uit aan rolstoelen 

 

 

 

 



 

 

 

Hulp in directe zorg 

 

Dit omvat onder andere volgende taken: 

- Je voert eenvoudige zorgtaken uit: wassen van valide bewoners, … 

- Je begeleidt bewoners tijdens het uitvoeren van zorgtaken 

- Je helpt de bewoners bij hun opname en ontslag uit de instelling (vb. bagage uit- en 

inladen) 

- Je helpt de verpleegkundigen en de zorgkundigen bij het intern transport van de 

bewoners naar andere afdelingen binnen de instelling 

- Je helpt de verpleegkundigen en de zorgkundigen bij het tillen en positioneren van de 

bewoners 

 

Administratieve taken 

 

Dit omvat onder andere volgende taken: 

- Je brengt, volgens de richtlijnen van de verpleegkundigen, administratieve gegevens 

in 

- Je neemt telefoons aan en verbindt ze door 

- Je verdeelt de post op de eenheid 

 

 

5. Profiel 
 

Gedragscompetenties 

 

- Klantgerichtheid 

 Je bent vriendelijk 

 Je blijft kalm en je bent geduldig 

 Je besteedt zorg aan je eigen voorkomen 

 Je bent hulpvaardig, maar steeds in lijn met de regels of afspraken 

 Je beantwoordt vragen of klachten op een beleefde en respectvolle manier 

 Je leeft je in in de situatie van klanten  

 Je speelt in op vragen van klanten en je houdt je aan de regels of afspraken 

 Je denkt spontaan mee met de klant 

 Je zoekt naar oplossingen bij problemen 

 Je neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 

 

- Samenwerken 

 Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 

 Je helpt anderen 

 Je deelt informatie en kennis met anderen 

 Je gaat respectvol om met andere(n) en je toont waardering 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Inlevingsvermogen 

 Je toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de 

andere(n) 

 Je geeft de andere(n) ruimte om een mening naar voor te brengen 

 Je toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen 

 Je toont erkenning en respect voor de andere(n) 

 Je leeft je in de situatie van anderen in 

 Je gaat goed om met de emoties van anderen 

 Je denkt mee en ondersteunt anderen 

 

- Resultaatgericht werken 

 Je gaat ervoor om de taken af te werken 

 Je zoekt naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen 

 Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden 

 Je onderneemt acties om het doel te bereiken, zelfs bij verschillende 

moeilijkheden 

 

- Probleemoplossend werken 

 Je signaleert problemen tijdig op 

 Je formuleert praktische en haalbare oplossingen 

 Je kunt de eigen mening onderbouwen 

 Je staat open voor de mening of voorstellen van anderen 

 

- Kwaliteitsvol werken 

 Je voert het werk verzorgd en correct uit 

 Je voelt jezelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk 

 Je merkt je eigen fouten op en je herstelt deze 

 

- Integriteit 

 Je kent, begrijpt en respecteert de bestaande regels en afspraken 

 Je bent eerlijk en betrouwbaar 

 Je geeft volledige en juiste informatie door 

 Je toont respect voor anderen 

 Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk en je komt open uit voor 

fouten 

 Je gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie 

 Je houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor jezelf niet de meest gunstige 

keuze is 

 Je toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vaktechnische competenties 

 

- Je hebt kennis van MS-office, de gangbare softwarepakketten en de hedendaagse 

communicatiemiddelen, inclusief de werking van ons intranet 

- Je hebt kennis van huishoudelijke taken en onderhoud 

- Je hebt kennis van eenvoudige zorgtaken 

- Je hebt kennis inzake geriatrie 

- Je hebt kennis van de visie, missie en waarden van ons woonzorgcentrum 

 

 

 

 


