
Met jou Door jou Voor jou 

Werken bij OZ, dat is werken voor 

een stabiele werkgever in volle 

groei. En dat volgens het systeem 

van dienstencheques. Je krijgt 

klanten in jouw buurt toegewezen 

zodat je verplaatsingen zo kort 

mogelijk zijn. Daarbij ga je met een 

vaste frequentie naar dezelfde 

mensen. Zo kan je met je klanten 

een goede band opbouwen. 

 

Kan je je vinden in onderstaande? 

Dan hebben we een match!  

 

● Je werkt graag zelfstandig.  

● Je houdt van perfectie en bent 

pas tevreden als alles piekfijn in 

orde is. 

● Je bent stipt en betrouwbaar. 

● Je attitude ademt OZ uit. We 

hopen immers op een 

langdurige samenwerking. 

 

   www.oz.be 

 

HUISHOUDHULP - dienstencheques 

 OZ (Onafhankelijk Ziekenfonds) 

 
Je houdt van poetsen en een job dicht bij huis? Dan ben je bij OZ aan het  
juiste adres!  Als huishoudhulp bij OZ neem je allerlei huishoudelijke taken uit  
handen van je klanten. Je staat voornamelijk in voor het schoonmaken van de  
woning maar ook wassen, strijken, boodschappen doen, ramen lappen of een lekker 
potje koken kan tot je takenpakket behoren. Na een positieve evaluatie kan je ook van thuis 
uit een eigen strijkpunt opstarten en zo je takenpakket uitbreiden.  

We zijn er voor je om je zo goed mogelijk te ondersteunen in je job. Daarom kan je rekenen op 
tal van opleidingen en een jaarlijkse bijscholing.  Ook krijg je van ons een persoonlijke 
consulent toegewezen waarbij je terecht kan met al je vragen en problemen. 

 

Je motivatie is het 

allerbelangrijkste voor ons. Wel zijn 

er een paar dingen die je moet 

weten als je deze functie graag wil 

invullen: 

 

• Je werkt regio Mechelen – 

St.Kat.Waver. Het is belangrijk 

dat je zelfstandig kan 

verplaatsen tot bij je klanten 

met een auto of elektrische 

fiets of bromfiets.  

• Je spreekt voldoende 

Nederlands, Engels of Frans 

om je uit te drukken bij je 

klanten. Indien nodig krijg je 

taalcoaching van ons. 

• Je hebt al ervaring of kan een 

getuigschrift ‘schoonmaak bij 

particulieren’ voorleggen. Dit 

getuigschrift kan je in 4 weken 

tijd  behalen bij VDAB. Je leert 

er meer over poetstechnieken, 

ergonomie, omgaan met 

stress,…  

• Je vindt het niet erg om de 

hele dag op je benen te staan 

en (lichte) objecten te 

verplaatsen. 

 

Naast een bangelijke job en fijne 

collega’s mag je ook nog dit 

verwachten: 

• Je krijgt van ons onmiddellijk 

een  vast contract, onbepaalde 

duur. 

• Een bruto startloon van 11,35 

EUR/uur. Tijdens de eerste 3 

jaren kan dit verder stijgen tot 

12,06 EUR/uur. 

• Een flexibel werkschema. Je 

bepaalt zelf hoeveel blokken 

van 3 à 4 uur je wekelijks wil 

werken (min.13 uur/week).  

• We voorzien aangepaste 

werkkledij (schoenen, T-shirt, 

schort, trui, broek en 

handschoenen) voor je. 

• Vergoeding woon-werk-

verkeer, maaltijdcheques, 

opleidingsmogelijkheden, 

eindejaarspremie, dubbel 

vakantiegeld & tal van extra 

kortingen in onze OZ shop. 

 

Verplaats je met de elektrische 

fiets of bromfiets? 

Deze kan je altijd parkeren bij je 

klanten. Je kan eventueel bij ons 

een elektrische fiets leasen.  

Verplaats je met de auto?  

Kan je je auto niet kwijt bij je 

klant? Zoek dan eerst even uit of 

je je auto dichtbij  en kosteloos 

kan parkeren. 


