
 
 
Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-, lucht- , 
zeevracht en  logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende internationale 
bedrijven uit verschillende sectoren. Met 170 enthousiaste en ervaren medewerkers, een duidelijke 
visie en strategie & een sterke focus op klanten en oplossingen slagen we erin te groeien en onze 
dienstverlening verder af te stemmen op de wensen van onze klanten. Meer info vind je op onze 
website www.hamann.be. 

Momenteel zijn we op zoek naar een  (m/v): 

Medewerker Housekeeping - Economaat 
 

 
 
Functie 

 
 Dankzij jouw enthousiasme en verantwoordelijkheidszin om onze werkomgeving op orde te 

houden kunnen onze collega’s en bezoekers werken in optimale omstandigheden en zonder 
zorgen over praktische zaken.  
Zo zorg je dagelijks voor verse koffie, opgeruimde vergaderruimtes en frisdrank in de 
koelkasten en automaten. Je controleert en vult papiervoorraden, zeepdispensers en 
toiletpapier aan en je beheert de voorraad schoonmaakproducten. Indien nodig bestel je 
deze bij;  

 
 Als aanvulling op het werk van de cleaningcollega’s poets je wekelijks een aantal bureaus en 

hou je ook toestellen zoals microgolfovens en vaatwasmachines proper. ‘s Middags zorg je, 
samen met de  collega’s, voor het opruimen en netjes houden van de refter;  

 
 Ook voor het klaarzetten en verdelen van de was en bijvoorbeeld eindejaarsgeschenken voor 

klanten kunnen we op jou rekenen. Kortom, je bent onze ‘home manager’   
 

 
Profiel  
 

 Je hebt ervaring als housekeeper (/poetshulp) of in een gelijkaardige job. Het is belangrijk dat 
je goesting hebt om je te ontfermen over –bovenstaande- praktische zaken, waardoor je een 
aangename en nette omgeving creëert voor jezelf en collega’s die weten dat ze bij jou 
terecht kunnen, ook voor onvoorziene zaken;   

 Je houdt van sociale contacten (contactvaardig), ook met collega’s en je bent flexibel; 
 Je bent proactief en neemt initiatieven om dingen te verbeteren;  
 Het opruimen en proper maken van ruimtes zie je als afwisseling in jouw uitgebreid 

takenpakket, niet louter als iets dat je moet doen.  
 Je woont bij voorkeur in de regio van Wetteren.   

 
 
 
 
 
 

http://www.hamann.be/


 
 
 
Aanbod  
 
Hamann International Logistics biedt een cruciale functie in een dynamisch en sterk groeiend logistiek 
bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt het vertrouwen om deze functie zelfstandig op te nemen. Je 
kan rekenen op een marktconform salarispakket met extra legale voordelen.  
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute troef! 
  
 
 
Solliciteren 

Hamann International Logistics nv 
T.a.v. Katrien Librecht 
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3 
B - 9230 Wetteren 
 
E-mail: k.librecht@hamann.be 


