
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING 
 

SILVA medical recruteert voor het Ziekenhuis van het Geriatrisch Centrum Scheutbos : 
 

een logistiek assistent(e) (M/V) 

   vervangingscontract  – ( deeltijds 28,5/week)  - onmiddellijke indiensttreding 

 
 
Uw functie  
⦁ U neemt de bestellingen van maaltijden op bij de patiënten. 
⦁ U zet de maaltijden en dranken klaar en maakt, indien nodig, kleine bereidingen (bv. brood smeren, 
maaltijden opwarmen). 
⦁ U verdeelt de maaltijden en dranken aan de patiënten. 
⦁ U plaatst de lege plateaus op de etenskar en brengt ze weg. 
⦁ U verzamelt, sorteert en verdeelt het wasgoed in de eenheid. 

  ⦁ U verschoont de bedden en helpt de verpleegkundigen en de zorgkundigen bij het dekken van het bed 
van de patiënten. 
⦁ U draagt zorg voor de persoonlijke bezittingen van patiënten (bv. planten, kledij). 
⦁ U vult de verzorgingskar, linnenkar en verbandkamer aan i.f.v. vooropgestelde richtlijnen. 
 U werkt mee aan het onderhoud van de dienstlokalen van de eenheid: 

  ⦁ Bijdragen tot het dagelijkse onderhoud van de eenheid en het materiaal : ruimt de keuken op, reinigt 
het keukenmateriaal en doet de vaat. 
⦁ Houdt de voorraden van de keuken (bv. koffie, thee) van de eenheid bij en vult ze aan. 

  ⦁ Onderhoudt de kamers van de patiënten/bewoners door het opruimen en desinfecteren van de kamers, 
het afstoffen van het meubilair (bv. tafels,nachtkastje) en het verzorgen van planten. 
⦁ Bereidt de kamers voor nieuwe patiënten voor. 

  ⦁ Reinigt en ontsmet materiaal zoals medicatiepotjes, wasbekkens, bedpannen, nierbekken en voert klein 
onderhoud uit aan rolstoelen. 
Ondersteunen van de eenheid bij het transport van medisch materiaal : 
⦁ Haalt de medicatie af in de apotheek. 
⦁ Brengt geïdentificeerde stalen naar het laboratorium. 
⦁ Haalt het steriel verzorgingsmateriaal en medische toestellen af en brengt ze terug. 
Helpen van de patiënten : 
⦁ Helpt de patiënten bij hun opname en ontslag uit de instelling (vb. bagage uit- en inladen). 
⦁ Helpt de verpleegkundigen en de zorgkundigen bij het intern transport van de patiënten naar andere 
afdelingen binnen de instelling. 
⦁ Helpt de verpleegkundigen en de zorgkundigen bij het tillen en positioneren van de patiënten. 
⦁ Begeleidt de patiënten bij verplaatsingen binnen de instelling.  



 
Uitvoeren van administratieve taken : 
⦁ Brengt, volgens de richtlijnen van de verpleegkundigen, administratieve gegevens in. 
⦁ Brengt papieren, dossiers, formulieren naar de diverse diensten, klasseert ze, bereidt dossiers voor en 

sluit ze af. 
⦁ Neemt telefoons aan en verbindt ze door. 
⦁ Verdeelt de post op de eenheid. 

 
 
 

Uw profiel 

 u bent houder van een attest logistieke hulp, of een VDAB-attest "logistiek assistent" of de 
studiegetuigschrift logistiek assistent in de verzorgingsinstellingen  

 U heeft recentelijk minstens 2 jaar ervaring verworven in een ziekenhuisinstelling. 

 u beschikt over uitstekende relationele vaardigden, gebaseerd op luisterbereidheid, discretie, 
vriendelijkheid, geduld en empathie. U bent dienstverlenend.   

 u bent in staat om op een correcte manier de informatie te analyseren, te evalueren en te 
integreren.  

 u bent in staat om samen te werken in een multidisciplinair team.  

 u bent betrouwbaar, plichtsbewust en bezit discipline.  

 u bent stressbestendig.  U kan zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden en houd uw eigen 
emoties onder controle in alle omstandigheden. 

 

 
Geïnteresseerd ? 
 
U herkent zich in dit profiel ? Is dit een uitdaging voor u ? Hebt u zin om in een positief en enthousiast team te 
werken ? Aarzel niet : bij SILVA medical zorgt men voor u ! 
Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae vóór 26/07/2019 aan SILVA medical,  Gelukkige Grijsheidstraat, 1 
in 1080 Brussel of per mail naar jeannemarie.berghmans@silva-medical.be met vermelding van referentie 
LOGSUP0719. 

 


