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Functiegegevens 

Functie:   Schoonmaakmedewerker  

Graad: E 

Niveau:  E1-E2-E3 

Departement:  Grondgebiedzaken 

Dienst:   Patrimonium en facilitair beheer 

Beoordelaar:                 Diensthoofd schoonmaak 

Plaats in de organisatie 
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Doel van de functie 

Als schoonmaakmedewerker sta je in voor het onderhoud van de gebouwen van het lokaal bestuur Schoten. Dankzij jou 

kunnen we onze klanten, burgers, leveranciers, enz. ontvangen in een propere omgeving en werken onze medewerkers in 

hygiënische, goed onderhouden lokalen. In hoofdzaak neem je de reguliere schoonmaaktaken op. Op vraag van de 

leidinggevende kunnen er echter bijkomende opdrachten gegeven worden.  

Aangezien we op diverse locaties werken, is het belangrijk dat onze schoonmaakmedewerkers bereid zijn zich te verplaatsen 

binnen het grondgebied Schoten. Je kan tewerkgesteld worden in alle gebouwen van het patrimonium van het lokaal 

bestuur Schoten. 

Taken 

1. Als schoonmaakmedewerker ben je verantwoordelijke voor de schoonmaak van de gebouwen van het lokaal 
bestuur. Collega’s en externen worden steeds ontvangen in propere en hygiënische lokalen.  
 
Mogelijke taken: 

- Schuren, dweilen, boenen, stofzuigen (zoals vloer, parketten, trappen). 

- Poetsen van de liften. 

- Schoonmaken van de koffiemachines. 

- Afstoffen en afwassen van het in de ruimte aanwezige meubilair, vensterbanken, radiatoren, ventilatiesystemen, 

verlichting, plinten, deurlijsten, richeltjes, brandblusapparaten, trapleuningen, toestellen, deuren... 

- Poetsen van het sanitair (zoals WC-bakken, lavabo's). 

- Afwassen van tassen, borden en glazen. 

- Onderhouden van de linoleumvloeren. 

- Ontsmetten van oppervlaktes ingeval van besmettelijke ziektes. 

- Periodieke grote schoonmaak volgens planning van vloeren, meubilair, plafonds, e.a. of in opdracht van het 

diensthoofd. 

- Opkeren en schuren van terrassen, buitentrappen en opritten. 

- Afkuisen van de fietsenrekken en fietsenstalling. 

- Afkuisen/afwassen van brievenbussen, poorten,... 

 

2. Als voorraadbeheerder ben je mede verantwoordelijk voor het opvolgen van de voorraden en geef je tijdig door als 
er zaken besteld moeten worden. 

 
Mogelijke taken: 

- Aanvullen van het materiaal op de poetskarren 

- Opbergen van de binnengekomen bestellingen 

- Opvolgen van de voorraden schoonmaakproducten en signaleren aan de leidinggevende indien een bestelling 

nodig is.  

- Aanvullen van WC-papier, papieren handdoekjes, handzeep, enz. 

 

3. Als onderhoudsmedewerker sta je in voor diverse werkzaamheden die bijdragen aan een propere, ordelijke 
omgeving. 
 
Mogelijke taken: 

- Asbakken leegmaken. 
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- Waterbakjes verwarming bijvullen. 

- Vuilbakken ledigen. 

- Papierbakken en PMD buiten zetten, vuil afhalen en deponeren op afhaalplaats. 

- Signaleren aan de leidinggevende schoonmaak of het diensthoofd logistiek van mankementen. 
- Onderhoud van boen- en schuurmachines. 

- Onderhoud van was- en droogkasten. 

- Onderhoud van de schoonmaakkar. 

 
4. Als wasserijmedewerker sta je in voor het onderhoud van de werkkledij en overig textiel. 

 
Mogelijke taken: 

- Het wassen en strijken van werkkledij, interventiekledij, schorten, badhanddoeken, keukenhanddoeken, 

schoteldoeken, gordijnen, vlaggen en feestmateriaal. 

- Het verstellen van de werkkledij en ander textiel.  

 
Deze taken kunnen aangepast worden naargelang de noden van de afdeling. 

 

Essentiële competenties 

Inzet 
- werkt met enthousiasme en gedrevenheid  
- stelt zich positief op 
- staat open voor vragen en taken die op zich afkomen 
- gaat ervoor om de taken uit te voeren 
- durft verantwoordelijkheid te nemen 

 
Klantgerichtheid 

- leeft zich in de situatie van klanten in 
- stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 
- speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 
- neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 
- streeft naar klanttevredenheid 

 
Kwaliteitsvol werken en ordelijk werken 

- stelt hoge eisen aan de kwaliteit 
- evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van kwaliteitsnormen 
- stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is  
- voorkomt dat er fouten worden gemaakt 
- houdt de werkomgeving en het materiaal net 
- voert het werk verzorgd uit en ruimt op  
- bergt documenten en materialen logisch en op de juiste plaats op 
- behandelt het materiaal met zorg 
 

Samenwerken 
- overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 
- leeft afspraken met leidinggevenden en  collega’s na  
- blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 
- helpt anderen 
- stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 
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- stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 
- zoekt mee naar oplossingen bij  conflicten 
- gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 
 

Veilig werken 
- respecteert procedures en veiligheidsvoorschriften 
- gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier 
- heeft oog voor de veiligheid van anderen 
- gebruikt machines op een veilige manier en enkel waarvoor ze bestemd zijn 
- signaleert onveilige situaties 

 
Zelfstandig werken 

- kan met de nodige instructies aan de slag 
- is stipt in het nakomen van afspraken 
- kan werken zonder externe controle  
- stuurt bij indien er fouten optreden 
- werkt taken volledig en tijdig af 

 
Flexibiliteit  

- verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken 
- kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen 
- herkent weerstand en gaat hier gepast mee om 
- werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af 
- toont bereidheid te leren en mee te groeien met veranderingen 

 

Technische competenties:  

- Je hebt voldoende kennis van het Nederlands (zowel begrijpen als spreken). 
- Je hebt een basiskennis van de gangbare schoonmaakmethoden. 
- Je hebt een goede basiskennis van schoonmaakproducten en schoonmaakmateriaal en hun gebruik.  


