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VACATURE 
 
 

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie der Broeders van Liefde 
en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. 

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature 
voor een: 
 

Logistiek  assistent (voltijds of 80%) 
Psychiatrisch Ziekenhuis 

JE FUNCTIE 

Je werkt deeltijds als logistiek assistent op de verschillende  afdelingen  van het psychiatrisch 

centrum  in Lede. 

JE PROFIEL 
 Je bent in het bezit van een getuigschrift ‘logistiek assistent in de zorg’ . 
 Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.  
 Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid is een 

meerwaarde. 

 Je hebt aandacht voor hygiëne op de afdeling en voedselveiligheid (HACCP). 
 Je ondersteunt de afdeling met het uitvoeren van huishoudelijke taken/ was en linnenstroom/ 

transport. 
 Je werkt nauwkeurig en je hebt oog voor detail. 
 Je bent sociaal en stressbestendig 
 Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en je draagt verantwoordelijkheid. 

 Je beschikt over administratieve vaardigheden. 
 Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan de waardengeoriënteerde en 

christelijk geïnspireerde organisatie in je relatie t.a.v. de cliënten en collega’s. 

 Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister..  

ONS AANBOD 
 Een contract van 3 maanden, met mogelijkheid tot verlenging.  
 Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing. 
 Een voltijds of deeltijds contract (80%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving. 
 Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.  
 Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede. 

 
 
 
 
 
 

 
 

INTERESSE? 
Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be  

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Anja De Ganck, diensthoofd logistiek: 053/76.21.51.   
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