OPENSTAANDE FUNCTIE: Jobstudent
SCHOONMAKER/SCHOOMAAKSTER
Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden
A. Algemene toelatingsvoorwaarden:
Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van jobstudent
schoonmaak moet u:
1. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
2. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
3. Voldoende kennis van het Nederlands conform de wetten op het
gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
B. Vereisten:
Je bent 16 jaar en bereid om te werken vanaf 19/07/2021 tot en met
08/08/2021.
C. Slagen in een selectiegesprek:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de
specifieke vereisten van de functie, evenals van de motivatie en van zijn
interesse voor het werkterrein.

Titel 2. Plaats in de organisatie.
Als jobstudent schoonmaak word je tewerkgesteld voor het schoonmaken van
het woonzorgcentrum Yserheem.

Titel 3. Taak van de dienst.
Als jobstudent schoonmaak sta je in voor het onderhoud van het
woonzorgcentrum Ysermheem. Je bent verantwoordelijk voor het goede
onderhoud van de gebruikte materialen.
Titel 4. Functieomschrijving.
A. Functiewaardering :
-

Brutomaandwedde : € 1382,19 bij een tewerkstelling van 3 weken
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B. Taakomschrijving :
Het is de bedoeling om via deze beschrijving van de functie-inhoud een beeld
te vormen van de functie en de belangrijkste taken aan te halen.
Deze opsommingen hebben dus geenszins de intentie om volledig te zijn en
mogen niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de
taken.
Afhankelijk van de desbetreffende gebouwen kunnen de vereisten en de
uitvoering van de taken uiteenlopend zijn. Het doel van de functie technisch
beambte schoonmaak is het onderhoud en de schoonmaak van het
woonzorgcentrum te garanderen.
Algemene verantwoordelijkheden
Je staat in voor het onderhoud:
• Je staat in voor het onderhoud, dit houdt onder meer in: kuisen van
vloeren, ramen, sanitair, interieur en exterieur van de accommodaties
met speciale aandacht voor afwerking.
• Je maakt correct gebruik van de ter beschikking gestelde materialen
en producten.
• Je past de correcte onderhoudsmethoden toe voor specifieke
accommodaties.
Je bent verantwoordelijk voor het goede onderhoud van de gebruikte
materialen:
• Je reinigt de kuismaterialen.
• Je volgt op welk materiaal gebruikt wordt en zorgt ervoor dat het
materiaal ordelijk opgeborgen wordt.
Je gaat vriendelijk en beleefd om met bezoekers en medewerkers:
• Je beantwoordt vragen van bezoekers en/of medewerkers op een
correcte manier.
• Je zorgt ervoor dat de nodige informatie doorgegeven wordt aan
collega’s en het diensthoofd.
• Je werkt zowel zelfstandig als in groep volgens de gemaakte afspraken
Verantwoordelijkheden ivm met hygiëne
- werkt onder leiding van de teamleider onderhoud.
- verantwoordelijk voor een zo hoog mogelijke graad van hygiëne.
- reinigen van de toegewezen gebouwen.
Verantwoordelijkheden ivm met veiligheid
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-

naleven van de voorschriften en richtlijnen op gebied van veiligheid
correcte dosering gebruiken
nalezen en opvolgen van de pictogrammen, instructies
veiligheidsvoorschriften op de producten en mateiralen

en

C. Profielomschrijving
Vaardigheden
✓ zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend
onderhoudstaken kunnen organiseren en afwerken
✓ kunnen werken in teamverband, en constructief kunnen bijdragen aan
de teamgeest
Kennis
✓ kennis van de onderhoudsmaterialen, - producten en –technieken
Attitude
✓ enthousiaste houding ten aanzien van de job, de opdracht van de Stad
en OCMW Diksmuide.
✓ vlot in de omgang zijn.
✓ leergierig zijn.
✓ flexibel zijn.
✓ vriendelijk en behulpzaam zijn.
✓ zin hebben voor verantwoordelijkheid.
✓ zin hebben voor orde, netheid en hygiëne.
✓ zin hebben voor tact, discretie, eerbied voor privacy en beroepsgeheim.
Titel 5. Hoe solliciteren?
Solliciteren kan via de website www.diksmuide.be/vacatures tot en met 25 april
2021. Naast het invullen van een sollicitatieformulier dien je ook je
motivatiebrief en cv op te laden.
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