
 
 

V3-WORX is een jonge dynamische onderneming die zich richt op onderhouds- en verbeterwerken aan zorgsectorgebouwen, 

hotels,  ketens, kantoren, winkelpanden, horeca…  

We streven naar een behoud en verbetering van de gebouwuitstraling  door middel van een beheer van slimme 

onderhoudstaken en planning.  

De pijler V3-PAINTS zorgt voor de uitvoering van schildertaken en plaatsing van vloerbekleding. 

De pijler V3-BUILDS voert werken uit die bijdragen aan de functionele en esthetische verbetering van ruimtes of gebouwen. 

Zo kunnen indelingen van ruimtes of gebouwen aangepast worden, ondergronden versterkt worden of decoratieve 

verbeteringen aangebracht worden. 

V3-CLEANS biedt een aantal niet-alledaagse bouw gerelateerde reinigingen aan. Zo worden ter plaatse binnenwanden, gevels 

en gordijnen gereinigd. Voor onze nieuwe was service van gordijnen zoeken we verschillende gemotiveerde medewerkers. 

Zin om deel uit te maken van de opstart en uitbouw van deze nieuwe innovatieve service? Lees dan snel verder! 

 

VACATURE WASWAGEN OPERATOR 

 

Over deze functie 
Als medewerker van V3-Cleans werk je voornamelijk voor instellingen uit de zorgsector: rusthuizen, 
ziekenhuizen, serviceflats... Een gloednieuwe mobiele waswagen vormt de centrale basis waar de 
gordijnen gewassen en/of gedesinfecteerd worden. Samen met je collega’s zorg je voor de 
demontage, registratie, was- of desinfectiebeurt, montage, schaderapportage en eventuele herstelling 
van de gordijnen. Ter plaatse ontmoet je continu personeel en bewoners. Je gaat tewerk met het 
nodige respect voor de privésfeer van de bewoners waarbij je over de vloer komt. Tegelijk laat je de 
zaken ook vooruitgaan: samen met je collega’s waak je over het rendement van de waswagen zonder 
de kwaliteit van je werk in het gedrang te brengen.  

 

Over jou 
o Je hebt een rijbewijs B en je hebt ervaring met het besturen van grote bestelwagens. We zijn 

actief in gans het land, het schrikt je niet af om dikwijls grote verplaatsingen te maken. Hier 
staat een correcte vergoeding tegenover.   

o Idealiter heb je een paar jaar ervaring in een technische rol, in de wasserij-sector of in de 
faciliterende dienstverlening. Je hebt in elk geval voldoende technische bagage om de 
installatie en uitrusting van een waswagen te begrijpen. Je kan zelfstandig de installatie 
aankoppelen en opstarten en je kan ingrijpen bij een eventueel defect.  

o Je bent sociaal vaardig en communicatief en je vindt het contact met personeel en bewoners 
prettig. Je communiceert vlot en vriendelijk met alle partijen waar je mee samenwerkt. Je 
spreekt en schrijft goed Nederlands en kan je uit de slag trekken in het Frans. Je hebt respect 
voor bewoners en personeel en je kan met de nodige discretie werken in delicate situaties of 
omgevingen.   



o Je werkt graag resultaatgericht. Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband oplossingen 
uit te werken en doelstellingen te halen. Daarbij heb je zin voor organisatie, kwaliteit, 
veiligheid en verantwoordelijkheid. 

o Je kan overweg met een computer en tablet. 
o Orde en netheid is voor jou een evidentie. 
o Je bent flexibel en bent bereid ook andere type werkzaamheden uit te voeren. Het is daarom 

een pluspunt als je ook professionele ervaring hebt als schilder of plaatser van zachte vloeren.  
o Je kijkt uit naar een job voor de lange termijn. 

 
 
Wat wij bieden 
Je komt terecht in een startend bedrijf dat nieuwe innovatieve services opzet. Tegelijk maakt V3-Worx 
deel uit van een grotere groep, wat zekerheid en stabiliteit brengt. Je werkt heel nauw samen met de 
zaakvoerder en je krijgt inspraak. Waarden als vertrouwen, kwaliteit en klantgerichtheid staan bij ons 
centraal. 

Als Waswagen-operator ben jij één van de fundamenten voor de uitbouw van onze nieuwe service! 
We leggen je dan ook graag in de watten met een correct salaris en alle voordelen als arbeider in de 
bouwsector, aangevuld met leuke extra’s zoals de zekerheid van een vast contract, interne 
opleidingen, … 

 

Sta jij al te popelen om jouw troeven bij ons in te komen zetten? 

Bezorg ons dan snel je cv via info@v3-worx.be! 

 

 

www.v3-worx.be 

www.degordijnenwaswagen.be 

 

http://www.v3-worx.be/
http://www.degordijnenwaswagen.be/
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