VACATURE POETSHULP COLLECTIEF MAATWERK

1 FUNCTIE:
Je bent werkzaam in ons maatwerkbedrijf waar je instaat om het dagelijkse
onderhoud uit te voeren. Jouw taken bestaan uit :








Poetsen van lokalen en burelen, sanitair
Poetsen van de winkel ism de collega’s van het winkelteam
Sporadisch onderhoud van machines en toestellen
Opvolgen stockbeheer onderhoudsmateriaal en - producten
Klaarzetten en afruimen van koffiepauzes, vergaderingen,….
Opvolging afvalbeheer
Inspringen op andere afdelingen in geval van drukte

2 PROFIEL
Je hebt een VDAB- erkenning voor tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Je houdt
van een nette omgeving voor jezelf, de collega’s en de klanten. Je bent een
gemotiveerde teamplayer met interesse in ecologische poetsmiddelen. Idealiter heb
je ervaring in de schoonmaaksector. Kennis van de Nederlandse taal maakt het
gemakkelijker om jouw job goed en zelfstandig te kunnen uitvoeren.

3 JOBGERELATEERDE COMPETENTIES











De opvolgdocumenten (uurrooster, plaats, ...) invullen en de betrokkenen
informeren over afwijkingen
Afval verwijderen (huishoudelijk, industrieel)
Vuilnisbakken en containers naar buiten brengen voor ophaling
Oppervlakken schoonmaken
Vloeren en meubilair schoonmaken
Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken
Gladde zones afbakenen
Oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door: Zeepreinigen
Oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door: Schuren
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen
Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden
Het personeel van een grootkeuken helpen (onthaal, verwarmen van borden,
wassen van linnengoed, ...)









Ruimtes (koude kamers, productielijnen, ...) in een gevoelige omgeving
(voeding, chemie, …) schoonmaken en ontsmetten
Private buitenruimtes schoonmaken en onderhouden (groenzones,
binnenplaatsen, ...)
De ruimtes ventileren en verluchten
Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken
Toiletten en keukens schoonmaken
De handdoek- en zeepverdelers bijvullen
Glazen oppervlakken op het gelijkvloers schoonmaken (ramen, wanden,
spiegels, ...)
Het basisonderhoud van apparaten en uitrustingen uitvoeren

4 PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES












Creatief denken (Inventiviteit)
Regels en afspraken nakomen
Plannen (= ordenen)
Samenwerken
Omgaan met stress
Resultaatgerichtheid
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Contactvaardig zijn
Leervermogen hebben

5 AANBOD
Wij bieden jou een voltijds tijdelijk contract van drie maanden dat verlengbaar is voor
onbepaalde duur met potentiële kansen op doorstroom naar het regulier circuit.
Bijkomende voordelen: fietsvergoeding, eco- en maaltijdcheques en
hospitalisatieverzekering bij contract onbepaalde duur

6 PLAATS TEWERKSTELLING
DEN DIEPEN BOOMGAARD
Rijkenhoekstraat 80 1850 GRIMBERGEN

INTERESSE?
Solliciteren kan via mail naar sara@diepenboomgaard.be

MEER INFO?
Contacteer Sara Heyvaert – alg directeur via – 02 272 35 00 –
sara@diepenboomgaard.be

