
 

 
 

Medewerker onthaal 

19u - bepaalde duur  

 

OOK MOGELIJK ALS STUDENTENJOB 

 
Zorg De Hagewinde ondersteunt kinderen,  jongeren en volwassenen met gedrags -en emotionele 

problemen, autisme (ASS) en/of een mentale beperking. Zij en hun context kunnen er terecht 

voor zorg en ondersteuning op maat (dagopvang, verblijf, begeleiding aan huis,…). Werken bij De 

Hagewinde, dat is deel uitmaken van een stabiel en dynamisch team van professionele en 

gedreven collega’s met een hart voor onze doelgroep.  

 

Momenteel zijn we op zoek naar een gemotiveerde onthaalmedewerker (19u per week).  

De functie 

 

Als onthaalmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor iedereen die bij Hagewinde op 

bezoek komt. Je taken zijn onder andere:  

 

✓ Je onthaalt gasten op klantvriendelijke en professionele wijze. 

✓ Je verwerkt alle inkomende telefoons op een discrete, correcte en klantgerichte manier. 

✓ Je maakt de post verzendklaar.  

✓ Je neemt diverse administratieve taken op (klassement, scannen documenten en 

ondersteuning diverse administratieve diensten). 

✓ Je bewaakt de diverse elektronische registraties (o.a. reservatie bedrijfswagens, planning 

vergaderzalen). 

✓ Je draait mee in het team van onthaalmedewerkers en werkt op het domein van Zorg De 

Hagewinde in de Poststraat 6 te Lokeren. 

Je profiel 

 

✓ Je hebt een A2 diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een administratieve 

richting. 

✓ Je bent contactvaardig en klantvriendelijk. 

✓ Je communiceert, zowel mondeling als schriftelijk, op een professionele manier.  

✓ Je bent flexibel 

✓ Je bent betrouwbaar en discreet. 

✓ Je werkt nauwkeurig.  

Het aanbod 

 

✓ Er ligt een contract voor je klaar van 19u per week    

✓ Je krijgt een correcte verloning volgens het  barema VAPH. 

✓ Je werkt in een flexibel werkrooster van maandag tot en met vrijdag.  

De precieze dagen zijn afhankelijk van de planning, werkuren kunnen liggen tussen:  

op schooldagen:    08u30 – 17u30 

op vakantiedagen: 09u00 – 16u00 

✓ Je maakt deel uit van een warm, deskundig en dynamisch team. 

Interesse?  
 

Bezorg dan zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief via sollicitaties@hagewinde.be met 

vermelding van ‘onthaal’. Voor meer informatie kan je terecht bij Els Wylocke - 09 337 89 00. 

mailto:sollicitaties@hagewinde.be

