
De vzw MATPLUS,  
Thuiszorgwinkel van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be,  

is op zoek naar een:  
 

Coördinator 
 
Vzw MATPLUS: 
 
MATPLUS is de thuiszorgwinkel van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be, een dynamisch 
ziekenfonds dat actief is in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en West-Henegouwen (i.c. de regio rond Doornik).  
 
Via MATPLUS kunnen leden van LM MUTPLUS.be en niet-leden een ruim gamma aan 
medico-sanitair materiaal (rolstoelen, elektrische bedden, noodoproepsystemen, 
patiëntenliften, krukken, rollators, enz.) uitlenen. Het is ook mogelijk om telefonisch, via 
de webshop www.matplus.be en via de lokale Zorgshops van MATPLUS (in Tienen, 
Schaarbeek, …) materiaal en medische toestellen aan te kopen (bv. babyluiers, 
incontinentiemateriaal, bloeddrukmeters, sportartikelen, …). 
 
 
Functieomschrijving 
 
 
1. Je coördineert de uitleen- en de verkoopsactiviteiten van thuiszorgmateriaal, baby- en 

sportartikelen en tal van ander medico-sanitair materiaal van de vzw MATPLUS. 
 
Dit houdt onder andere in: 
 
- aansturen van een team medewerkers 
- informatieoverdracht naar plaatselijke medewerkers in de Zorgshops en in de 

lokale kantoren van LM MUTPLUS.be 
- aankoop van het materiaal en het aanpassen aan de hedendaagse vraag en noden 
- productkennis opbouwen 
- prijssetting 

 

 
 

Profiel  
 

Je hebt een Bachelordiploma. 

http://www.matplus.be/


 
Je beschikt over een rijbewijs B.  
 
Je bent ondernemend, je hebt een aangeboren zin voor verantwoordelijkheid en je kan 
goed zelfstandig werken. 

 
Je bent sociaal en klantvriendelijk. 

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en je houdt van wisselend 

menselijk contact. 

Tweetaligheid (Nederlands/Frans) is een troef. 

Je bent stressbestendig. 

Je bent administratief onderlegd en je kan onmiddellijk aan de slag met de meest 

gebruikelijke buroticatoepassingen (vnl. Word, Excel en Outlook). 

Je bent ordelijk en methodisch. 

 

Attitude 

 
- Hoge mate van inzet bezitten. 
- Zelfstandig kunnen werken, weliswaar in teamverband. 
- Sterke verantwoordelijkheidszin betonen. 
- Sociale en empathische vaardigheden. 
- Leergierig zijn binnen het werkterrein. 

 
 
Plaats tewerkstelling: 
 
Gerselarendries 11 te Grimbergen.  

 
 
 
Wat bieden wij jou? 
 
 Een boeiende, voltijdse job. 
 Vastheid van betrekking. 
 Een contract van onbepaalde duur. 
 Bezoldiging volgens barema. 



 Aantrekkelijke extralegale voordelen (maaltijdcheques, tussenkomst hospitali-
satieverzekering, groepsverzekering,…). 

 Tussenkomst in je woon-werk. 
 

Interesse ? 
 
Stuur je kandidatuur met een uitgebreid CV, motivatiebrief en referenties t.a.v. 
William De Boeck naar job@mutplus.be.  
 
Voorziene datum van indiensttreding: zo snel mogelijk en graag onmiddellijk. 

 

mailto:job@mutplus.be

