De medewerker Logistiek:

De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op
korte termijn op zoek naar een:

Medewerker Logistiek

• Verzorgt, zowel volgens een vast schema als ad hoc,
het vervoer van goederen zoals voeding, linnengoed,
huisvuilen materialen;
• Assisteert bij verhuiswerkzaamheden (in- en extern);
• Verzorgt, zowel volgens een vast schema als ad hoc,
het vervoer van patiënten/cliënten en medewerkers;
• Houdt transportmiddelen schoon en gebruiksklaar,
signaleert achterstallig onderhoud, gebreken en/of
onveilige situaties en stelt dit aan de orde bij de
Teamcoördinator Algemeen Facilitaire Dienst;
• Registreert de verrichte transportwerkzaamheden;
• Verricht diverse hand- en spandiensten voor de
technische dienst;
• Maakt waterkoelers schoon en zorgt voor
bevoorrading van de bekers.

Functie inhoud:
Fundashon Mariadal levert zorg- en dienstverlening
aan zorgvragers in de klinische, poliklinische,
ambulante en thuissituatie. De medewerker Logistiek
ontvangt coördinatie en aansturing van de
Teamcoördinator Algemeen Facilitaire Dienst

Functie-eisen
• MBO niveau 2 met praktische ervaringskennis is
vereist voor het verrichten van de
transportwerkzaamheden.
• In het bezit van rijbewijs B,C en D.
• Kennis van geldende voorschriften en regels op het
gebied van hygiëne en veiligheid en werkvoorschriften
binnen de organisatie van belang.
• In het bezit van een HACCP certificaat.
• Sociale vaardigheden als tact, hulpvaardigheid en
een dienstverlenende instelling.
• Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband
te kunnen werken met minimale begeleiding.
• Sterke communicatieve vaardigheden in het
Nederlands en Papiaments (schriftelijk en mondeling).

Wat bieden wij
De functie van Medewerker Logistiek is ingedeeld in
functiegroep 20 minimaal $ 1.319,= en max $ 1.806,=
bruto per maand conform de geldende salarisschaal
van Fundashon Mariadal.
Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan
kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com /
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Wilt u meer informatie
over de functie dan kunt u contact opnemen met :
Dhr. Edsel Pieter
via e-mail: epieter@fundashonmariadal.org
Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal,
t.a.v. Adeline Montero, personeelsadviseur,
via e-mail adres: amontero@fundashonmariadal.org.
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