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Deze vacatures zijn enkel bestemd voor personen die voldoen  

aan de contractvoorwaarden van de inschakelingsbetrekking (Art. 60 §7) 

 

 

Het OCMW is op zoek naar een 

Onderhoudsmedewerker - Schoonmaakdienst (m/v/x) 
           

 

 

Plaats: Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 

Taken: Uw functie is essentieel bij de schoonmaakdienst, die deel uitmaakt van 

een vereniging van het type ‘Hoofdstuk XII’. 

 

Het team van de schoonmaakdienst telt een dertigtal werknemers en staat in 

voor de schoonmaak van alle lokalen van meer dan 20.000 m². 

Ze garanderen een onberispelijke hygiëne in de kamers van patiënten en 

bewoners met strikte naleving van de normen. Ze onderhouden ook alle kantoren 

van de diverse administratieve diensten en het sanitair van de gebouwen, de 

vergaderzalen … 

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het gebruikte materiaal, dat 

efficiënt is en aangepast is aan de werklast, alsook aan de onderhoudsproducten 

die grotendeels ecologisch zijn. 

Dit zijn uw verantwoordelijkheden: 

 

 De kamers van de patiënten/bewoners onderhouden; 

 De gangen en openbare plaatsen onderhouden; 

 De bureaus en vergaderzalen onderhouden; 

 De verschillende lokalen van de instelling onderhouden; 

 De vuilnisbakken leegmaken en de zakken vervangen in de verschillende 

lokalen van de instelling 

 De grote periodieke onderhoudsbeurten uitvoeren, volgens de planning van 

de hiërarchische verantwoordelijke (zoals grondig reinigen van de kamers, 

de ramen wassen); 

http://www.pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/acteurs/les-associations-chapitre-xii
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 Het werkmateriaal voorbereiden om een efficiënt onderhoud mogelijk te 

maken; 

 Een ontbrekend product of materiaal melden aan de hiërarchische 

verantwoordelijke om de schoonmaakkar en de voorraden van de diensten 

aan te vullen; 

 De zogenaamde ‘quarantainekamers’ desinfecteren; 

 

Vereist profiel en competenties: 

 

 Een goede fysieke conditie hebben; 

 Gemotiveerd zijn; 

 Richtlijnen kunnen naleven; 

 Zich goed kunnen integreren in een team; 

 Een basiskennis van het Frans hebben. 

 

Uurrooster:  

Voltijds 37.30 u/week. Uurprestaties op basis van het arbeidsreglement van 

maandag tot zondag van 07.00 tot 15.00 uur, 1 weekend op 3. 5 dagen/week 

werken. Duur van de middagpauze: 30 minuten 

 

Geplande opleidingen in het kader van de uitgeoefende functie: 

Er wordt een opleiding gegeven over schoonmaaktechnieken en -producten en een 

begeleiding van minstens 2 weken door een ervaren medewerker. 

 

Datum van indiensttreding: Zo snel mogelijk. 

 

Om te solliciteren:  

Laat uw arbeidsbemiddelaar weten dat u zich kandidaat wilt stellen door een 

bijgewerkt cv te bezorgen
 


