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Klaar voor de dag?
We starten elke ochtend stipt met ons overleg. Samen
met de collega’s overlopen we de zorgen die onze
bewoners nodig hebben. Zijn er bepaalde dingen waar
we die dag extra op moeten letten? Het komt allemaal
aan bod tijdens deze meeting.

09:00
Tijdens de ochtendshift zorg ik ervoor dat mijn bewoners
een fris opgedekt bed zien als ze terugkomen van hun
ontbijt.

07:00

m...

Mmm

14:30
12:00
Het middagmaal is een belangrijk moment in de
dagindeling van mijn bewoners. De maaltijd wordt aan
tafel opgediend. Sommige bewoners help ik bij het eten
als het wat moeizamer verloopt.

Als zorgkundige werk ik nauw samen met collega’s uit
andere disciplines. Hier zie je me in overleg met de
kinesist. We bekijken welke ondersteuningsmiddelen we
kunnen inzetten om mijn bewoonster comfortabel te laten
zitten in haar rolstoel.

Tot morgen!

11:00
Weet je wat ik het fijnst vind aan mijn job? Het persoonlijk
contact met mijn bewoners. Ik vind het belangrijk dat ik
weet wat er in hen omgaat en geef hen graag mijn
volledige aandacht.

Zin om collega te worden van Anju?
Neem dan contact op met ons Job&Talentcenter op 03 431 82 70
www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vacatures

Waarom is deze job voor jou ‘the perfect match’
Ik ben de dochter van een tomatenteler. Een passie voor verse groenten en fruit zit me
dus écht in het bloed. Ik doe deze job nu 11 jaar en toch leer ik nog steeds zaken bij over
onze producten. Bovendien heb je vanuit deze rol zicht op het gehele proces: van teler
naar controle op kwaliteit tot het verwerken en “jouw” product zien liggen in de
supermarkt.

Waar haal je energie uit?
Wanneer we klachten kunnen vermijden door consequente stockcontrole en proactief
overleg met de aankopers. Daar word ik blij van.

Wat zijn in deze job de 3 meest essentiële eigenschappen?
Goed tegen de koude kunnen ;-) Een gezond gevoel voor humor.
Je expertise in kwaliteit inzetten/opbouwen zodat je je standpunt over de producten
goed kan onderbouwen.
En een passie voor vers fruit en groenten is toch ook mooi meegenomen.

Leen Van Looveren
Adviseur kwaliteit

Klaar voor de dag?

06:00

Leen controleert de kwaliteit van binnenkomende
goederen en wijst ze ook toe aan de geschikte klant.
Van elke partij maakt ze een rapport. Daarvoor maakt
ze gebuik van ‘Muddy boots’; een programma dat
haar helpt om de juiste kwaliteitscode toe te kennen.

10:00

08:00

Leen start ‘s ochtends vroeg met de stockcontrole. De
bessenstock wordt dagelijks gecontroleerd omdat dit
een zeer gevoelig product is. In de stock is het best fris:
3°C.

11:00

De collega’s van kwaliteit houden regelmatig overleg
met de aankopers. In dit geval is het collega Joost die
laat weten wat de te verwachten kwaliteit is voor de
Mexicaanse bramen.

Binnen de ompakafdeling worden onze goederen (her)
verpakt en nagekeken. De instructies van hoe en wat ze
moeten nakijken, krijgen ze van de collega’s van
Kwaliteit.

14:00

12:00

Onze collega’s voeren soms ook controles uit bij de
teler zelf. Hier zie je collega Marleen die bij één van
onze partner-telers controleert hoe het gesteld is met
de maat en de kwaliteit van de aardbeien.

Tot morgen!

Wil je meer te weten komen over Special Fruit en onze producten?
Surf dan snel naar www.specialfruit.com
Heb je interesse om een collega te worden in ons Kwaliteit-team? Laat dan snel een berichtje
na bij Joke Otté via joke.otte@specialfruit.be of neem contact op via 03 317 12 67

DB738633J1

De kwaliteitsrapporten moeten tijdig naar de aankoper.
Goede communicatie zorgt ervoor dat de teler, indien
nodig, verbeteringen in kwaliteit kan maken. Via de
laptop zet Leen de gemaakte productfoto’s goed en
controleert ze of alle gegevens correct zijn ingegeven.

Wat maakt een job bij de politie van Antwerpen zo ANDERS?
De afwisseling. De ene keer stuurt de radiokamer ons naar een vechtpartij, de andere
keer patrouilleren we met aandacht voor verkeersveiligheid, overlast of drugs.

Waarom kies je voor de fiets, zeker nu de winter voor de deur staat?
Op de fiets benut je al je zintuigen om de nodige vaststellingen te doen. Dankzij onze
kledij trotseren we regen en koude, al doet een hete koffie ook wonderen!

Welke interventie zal je niet snel vergeten?
Een achtervolging van een verdachte die burgers had bedreigd met een taser. Hij
vluchtte te voet door de straatjes van de binnenstad, maar had onze wendbaarheid op
de fiets onderschat …

Lienerd
Inspecteur fietsteam Politie Antwerpen

Op patrouille!

14:20

Een auto rijdt ons voorbij aan het Stadspark. Op de
achterbank zit een kindje zonder stoel of gordel. We
doen de chauffeur stoppen en leggen uit dat dit
onveilig gedrag tot een bekeuring leidt.

18:00

16:30

In Park Spoor Noord merken we twee jonge meisjes op
een bromfiets. We schakelen een tandje bij. De bestuurster
heeft geen helm op en blijkt nog maar 14 jaar oud ...

Na de briefing op kantoor nemen we onze dienstfietsen
en melden ons aan via de radio. We krijgen al meteen
de opdracht om nazicht te doen naar een dronken
persoon in de stationsbuurt.

19:30

De fietsenstalling onder het Centraal Station is een
hotspot voor diefstallen. We patrouilleren hier
regelmatig om dieven af te schrikken.

22:00

20:30

Het einde van de shift is in zicht. Met goed verlichte
fiets keren we terug. Tijdens mijn volgende shift
begeleiden we de Reuzenstoet, alweer iets helemaal
anders!

Tot gauw!

Altijd al gedroomd om bij de politie te werken?
Solliciteer bij Politie Antwerpen, het grootste korps van België waar innovatie en
doorgroeimogelijkheden voorop staan. Surf naar www.politieantwerpen.be/jobs.

DB738110J1

Na onze maaltijdpauze werken we wat administratie
bij. Op basis van onze vaststellingen maken we de
nodige processen-verbaal op voor het parket.

