
 

 
 
 
 
 
 

Huishoudhulp M/V Vrij CLB Trikant - vestiging Roeselare 

Vrij CLB Trikant vestiging Roeselare (centrum voor leerlingenbegeleiding) zoekt 
vanaf 01/01/2020 huishoudhulp voor een tewerkstelling van 10u tot 20u. Een kleinere 
tewerkstelling is bespreekbaar. Het betreft een openstaande betrekking met plaats 
van tewerkstelling: Vrij CLB Trikant, vestiging Roeselare, Kattenstraat 65, 8800 
Roeselare. 

Wat houdt de job in? 

Als huishoudhulp sta je in voor de dagelijkse schoonmaak van het CLB gebouw in 
Roeselare (afstoffen, stofzuigen, dweilen, schuren, …). Ook de medische 
onderzoeksruimte, de sanitaire ruimtes én vergaderlokalen dienen elke dag gepoetst 
te worden. 

Op zoek naar een job als huishoudhulp die je ook nog kan combineren met je gezin 
en hobby’s? Dan kan je die bij ons vinden!  
Jouw uurrooster stel je samen op met de vestigingsdirecteur, dit kan gaan tot een 
aantal uur per dag in de vroegere morgen of in de late avond. 

Ben jij de persoon die we zoeken? 

 Enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel en stiptheid zijn begrippen die jou 
typeren als huishoudhulp 

 Je hebt geen diploma of werkervaring nodig, we vragen wel enige ervaring 
met het eigen huishouden 

 Je beschikt over een basiskennis Nederlands 
 Je bent eventueel bereid om in de verdere toekomst in te springen voor de 

huishoudhulp in één van onze andere vestigingen te Tielt of Izegem 

Wat bieden we jou? 

 Een jaarlijks contract  
 Diverse mogelijkheden van tewerkstelling (van 10u tot 20u/week) 
 Snelle opstart 
 Wij voorzien een uitstekende verloning en correcte uitbetaling. 
 Je komt terecht in een team met een 50-tal CLB medewerkers waar je ook 

echt deel van uit maakt.  
 Tewerkstelling in eigen streek 
 Een vrij te kiezen werkregime 
 Flexibele starturen 
 Persoonlijke coaching op de werkvloer 

Waar en hoe solliciteren? 
Via e-mail of telefonisch: t.a.v.  kris.supply@clbtrikant.be (algemeen directeur, 
0473/834626) of t.a.v. jan.marrannes@clbtrikant.be (directeur vestiging Roeselare) 
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