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Vacature – Onderhoudsmedewerker  

Wasserette en Strijkatelier/ Naaierij (m/v/x) 
 
Beschrijving 
 
Medewerker Wasserij en Strijkatelier – 1 vacature Maatwerk 
 
Werkvloer 
 
Het DBSE van het OCMW Gent heeft een Wasserette, Strijkatelier en Naaierij waar we dagelijks was- 
en strijkgoed voor heel diverse klanten behandelen en diverse naaiopdrachten uitvoeren. 
 
De medewerkers van de Wasserij en het Strijkatelier werken binnen de cluster Logistiek. Zij hebben 
een vaste werkplek op de UCO-site in de Maïsstraat. 
 
Dit is een werkvloer die zich richt op circulaire economie: we zetten in op recycleren, duurzaam 
gebruik van materiaal, afvalpreventie e.a.. 
 
Wat kan je leren? 

 
Strijkatelier: 

• bedienen van de strijkrol en strijktafels 

• leren kennen van klanten, locaties en de bijhorende afspraken 

• in vorm strijken 

• kastklaar maken van niet te strijken wasgoed 

• opvouwen en sorteren van het platte textiel 

• textiel controleren op defecten 

• registreren van was- en strijkgoed 

• dagelijks algemeen onderhoud van de werkplek 
 
Wasserij: 

• registreren van te sorteren was 

• wasgoed wasklaar maken: controleren van de zakken en afrollen van mouwen 

• wasgoed voorsorteren in waszakken, per klant en per wastype 

• was- en droogprogramma’s instellen 

• wasgoed nasorteren per klant en doorgeven aan het strijkatelier 

• dagelijks algemeen onderhoud van de werkplek 
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Balie: 

• registreren van inkomend wasgoed  

• registreren van uitgaand wasgoed in Excel 

• klanten te woord staan aan de balie, telefonisch en via e-mail 

• overzicht behouden op de planning 

• labelen van kledij op naam 

• inpakken van kledij 

• controleren van uitgaand wasgoed en bijhorende registratieformulieren 
 

Naaiatelier 

• werken met een snelstikmachine, overlockmachine en borduurmachine 

• herstellen van (werk-)kledij: knopen aanzetten, ritsen inzetten, broeken inkorten 
• registreren van herstelwerk (licht administratief) 

• produceren van platgoed (handdoeken, schorten, bedlinnen, …) 

• versnijden van stoffen en correct opmeten (basis rekenvaardigheden en meeteenheden) 

• inzicht verwerven in de logische opbouw van de producties 

• patronen overnemen op stof 
 

Circulaire economie 

• verwerken, hergebruiken en sorteren van grondstoffen 

• energiezuinig werken 

• bewust kiezen voor het gebruik van milieuvriendelijke producten, grondstoffen en processen 

• klanten attent maken op gebruik van duurzame verpakking (balie) 

• herkennen van de waarde van een product na eerste gebruik 

• bewust worden van de achterliggende processen binnen circulaire economie 
 
 
Jouw profiel 
 

• Je wil graag bijleren over de dagelijkse werking van een niet-industriële wasserij 

• Je wil graag bijleren over de dagelijkse werking van het strijkatelier en strijktechnieken 

• Je komt graag in contact met klanten 

• Je wil licht administratief ondersteunend werken 

• Je kan een gesprek voeren in het Nederlands en je hebt een basis lezen 

• Je hebt een goede fysieke conditie 

• Je wil graag een mooi resultaat afleveren 

• Je staat open voor en wil bijleren over circulaire economie: hergebruik en duurzaam gebruik 
van materiaal, verminderen van afval,… 
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Wat biedt DBSE? 

 

• Je start met een contract van bepaalde duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie krijg je 
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Na 5 jaar zal geëvalueerd worden of je 
verder in aanmerking komt voor Maatwerk. Indien je niet meer in aanmerking komt zal een 
einde aan je contract worden gesteld 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een vast uurrooster van 8u tot 16u30 

• Vorming en opleidingen 

• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, 
vergoeding woon-werkverkeer, … 

 
Het DBSE zet in op duurzame en circulaire economie. Hiermee verzekert het DBSE dat doelgroep-
medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring genieten die hen versterkt in 
hun tewerkstellingsmogelijkheden op de huidige en toekomstige reguliere arbeidsmarkt. 
 
Word jij onze collega? 
 
Als kandidaat voldoe je aan 

• de voorwaarden voor Maatwerk 

• de voorwaarden gesteld door Groep Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor de 
functie 

 
Hoe solliciteren? 
 
Schrijf je ten laatste vrijdag 13 augustus 2021 telefonisch in op het algemeen nummer 09 266 97 97  
voor de selecties van “onderhoudsmedewerker Wasserette, Strijkatelier en Naaierij (m/v/x)”. De 
selecties vinden plaats in de week van 16 augustus. 
 
Mail je CV naar lies.vanaerde@ocmw.gent of schakelnaarwerk@ocmw.gent  
 
 
 
 
 
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op 
basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, 
beperking, nationaliteit,… beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet. 
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