
 
 

 
 

 

 

Het vaccinatiecentrum Bau-huis is op zoek naar twee:  

Dagverantwoordelijke(n) (B1-B3) 

Contractueel, voltijds – bepaalde duur drie maanden (juli – aug – sep) 
 
In het vaccinatiecentrum Bau-huis worden burgers van Sint-Niklaas en Temse ingeënt tegen het COVID19-virus.  
Het Bau-huis is zo georganiseerd dat het 7/7 van 8u ’s morgens tot 20u ’s avonds operationeel kan zijn.  
We zijn daarvoor op zoek naar twee dagverantwoordelijken die verantwoordelijk zijn voor een vlot verloop van de 
operationele werking tijdens de vaccinaties en de medewerkers hierin coachen.  
 
Wat doe je? 
 

• Je zorgt voor een vlot verloop van de shiften: je controleert de planning, verwelkomt de medewerkers en vrijwilligers, 
zorgt voor een goede uitvoer van de taken en neemt moeilijke situaties op. 

• Je bent het aanspreekpunt op de werkvloer voor alle vragen van burgers en medewerkers. 

• Je stuurt waar nodig de planning bij. Je roept eventueel extra medewerkers op. 

• Je volgt de vaccinaties op tijdens de shift, stuurt bij en roept eventueel extra burgers op via QVAX 

• Je volgt de draaiboeken bij eventuele noodsituaties 

• Je neemt ad hoc taken op binnen het coördinatieteam als het nodig is.  
 
Wie ben je? 

 

• Je hebt een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld 
onderwijs 

• Je bent stressbestendig en kan het overzicht bewaren in moeilijke situaties 

• Je hebt sterke sociale vaardigheden en kan medewerkers en vrijwilligers motiveren, aansturen en bijsturen 

• Je bent klantgericht 

• Je hebt een actieve inbreng en levert een persoonlijke bijdrage aan het coördinatieteam, waarvan je deel uitmaakt. 

• Je gaat op eigen initiatief op zoek naar de beste oplossing voor een probleem 

Wij bieden jou 
Een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een belangrijk maatschappelijk project en een aantrekkelijk loon op B1-
B3-niveau (contract bepaalde duur bij Stad Sint-Niklaas). 
We zorgen voor een onthaal en opleiding. Je hebt ook steeds een aanspreekpunt. 
 

Wij selecteren op basis van kwaliteit en talent,  ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie, geaardheid of handicap. 

Heb jij interesse voor deze functie? 
Het vaccinatiecentrum Bau-huis is een samenwerking tussen Stad Sint-Niklaas, Lokaal Bestuur Temse en ELZ Waasland. 

Lokaal Bestuur Temse ondersteunt deze selectie. Solliciteer daarom via personeel@temse.be door je CV, motivatiebrief en 
een kopij van je diploma aan te leveren. 

Heb je nog vragen? Dan kan je met je vraag ook steeds terecht via personeel@temse.be of op het nummer 03 710 12 47.   

 
De functie is vacant voor dringende invulling. 
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