
 

 

OBRA|BAKEN zoekt  

Conciërge – Pastorij 

 
 
OBRA|BAKEN vzw zoekt een enthousiaste conciërge voor het project “wonen - Pastorij” 

in de regio Evergem-Kerkbrugge. De Pastorij is gelegen naast ons buurtpunt “Den 

Hannekesnest”.  

 

De studio’s worden verhuurd aan zeer kwetsbare personen. Bij OBRA|BAKEN vzw 

geloven we in een omgeving waar elk zijn plek heeft en kan innemen, zonder zijn 

eigenheid op te geven. Te vaak vinden kwetsbare personen moeilijk toegang tot een 

betaalbare woonst én een warme buurt. Aan deze nood willen we tegemoet komen.  

 

Jouw rol als conciërge heeft een centrale plaats binnen dit concept. Jij als conciërge zorgt 

voor enkele praktische en sociale taken. Je effent mee het pad voor cliënten voor een 

vlotte bewoning en bent het aanspreekpunt voor de buurt.  

 

 

CONTEXT  

 

Het project ‘wonen in de pastorij’ is een project voor individueel wonen. Het gaat om 2 

appartementen en 4 studio’s in een verbouwde pastorij woning, waarvan 1 appartement 

voor de conciërge is. Er zijn geen gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes. De 

verbouwing van de pastorij woning gebeurt in opdracht van OBRA|BAKEN vzw.  

 

De kerntaak van OBRA|BAKEN vzw is ervoor gaan dat iedere persoon met een handicap 

recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op 

redelijke aanpassingen en het recht op wonen. OBRA|BAKEN vzw biedt psychosociale 

ondersteuning op maat aan. 

 

Voor dit project werkt OBRA|BAKEN vzw (www.obrabaken.be), samen met verschillende 

andere sociale organisaties en de gemeente. 

 

De conciërge is alleenstaand of een koppel (max 2p). Deze functie kan gecombineerd 

worden met een job.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrabaken.be/
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WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?  

 

Praktische taken 

Er zijn beperkte praktische taken die binnen je opdracht vallen zoals afvalcontrole, 

onderhoud gang gelijkvloers,…. Ben jij een handige Harry of Harriët en heb je groene 

vingers, dan is dat een pluspunt.  

 

 

Sociale taken 

Je bent iemand die graag thuis is, sociale voeling heeft en openstaat voor de andere 

bewoners. Je treedt niet op als hulpverlener. Je kan goed je grenzen bewaken. Je hebt 

géén directe rol in hun ondersteuningsplannen. Op basis van de noden van het project 

zullen duidelijke afspraken worden gemaakt rond het wonen. Je bent het aanspreekpunt 

voor de buurt.  

 

 

INLICHTINGEN EN KANDIDATUURSTELLING  

 

Het gaat over een lichtrijk vernieuwd gelijkvloers appartement van 46 m² met woonkamer 

en uitgeruste keuken. 

1 slaapkamer en een badkamer met toilet; eigen voortuin. 

Een gedeelde tuin, wasmachine en droogkast.  

Aparte berging.  

Huurprijs €450 all-in.  

Domicilie mogelijk. 

Je krijgt een telefoon van Obra|Baken 

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar lind.bussens@obrabaken.  

Wil je meer informatie, neem contact op met Lind Bussens, lind.bussens@obrabaken.be 

of bel naar 0472 85 05 81. (vanaf 24/06 tot 10/07) mailen naar leen.deroo@obrabaken.be  

of bellen naar 0491 90 78 92.  

  
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en 
kennismaking vanaf 12 juli. Bewoning kan starten vanaf 1 september 2021. 
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