Destelheide is een Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie. In Destelheide
verblijf je in alle rust en geniet je van maximaal comfort. Tijdens een verblijf in
Destelheide ben je even helemaal weg van thuis, van je school of je werk, van je
dagdagelijkse omgeving. Verblijven in deze oase van groene ruimte biedt je
mogelijkheden te over. De creatieve infrastructuur en de inspirerende omgeving
zorgen voor een unieke en complete verblijfservaring.
Je komt niets te kort en je hoeft je nergens zorgen over te maken. En net
die vrijheid maakt tijdens je verblijf plaats voor andere dingen!
We zoeken voor het team schoonmaak:

Leidinggevende schoonmaak (m/v)
Variabel contract – gemiddeld 30.4u/week (=4/5e job) in max. 6 dagen/weekvast contract van onbepaalde duur
Takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het hele poetsteam (+/10 personen werkzaam in twee verblijfscentra).
Je stelt de maandplanningen, uurroosters, planning dagelijks en periodiek
onderhoud en takenlijsten per persoon op van Destelheide & Hanenbos.
Je controleert dat alle taken die werden ingepland ook daadwerkelijk werden
uitgevoerd.
Je doet de dagelijkse controle van de kwaliteit van het geleverde werk van het
poetsteam, zowel in Destelheide als Hanenbos.
Je hebt overleg met de leidinggevende.
In geval van onvoorziene zaken reik je een oplossing aan om de continuïteit van
de poets te verzekeren.
Organisatie, nazicht, aanvullen en op orde houden van linnenkasten,
poetsbergingen en poetsmateriaal op beide sites.

Profiel:
•
•
•
•
•

Je bent gemotiveerd en steekt de handen uit de mouwen.
Ervaring als leidinggevende van een poetsteam is een voordeel.
Je kan een team opbouwen.
Je hebt een goede kennis van poetstechnieken.
Je kan goed werken met een computer: Excel, Word en Outlook.
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Jobgerelateerde competenties:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Opvolg- en activiteitengegevens registreren en deze informatie doorgeven aan
de betrokken dienst
Problemen vaststellen (incidenten, kwaliteit, ...)
Preventieve, corrigerende acties instellen of aanbevelen (organisatie, middelen,
methodes, ...)
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen
Schoonmaakwerkzaamheden plannen en coördineren
Schoonmaakprestaties op verschillende locaties superviseren
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van
materieel en toepassing van de voorschriften
De schoonmaakprestaties ter plaatse controleren (kwaliteit, tijdschema,
verslagen,…)
Eventuele klachten verzamelen

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Plannen (= ordenen)
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Leervermogen hebben
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken

We bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variabel uurrooster: gemiddeld 30.4u/week (=4/5e job) te presteren in max. 6
dagen/week
Loon volgens barema ADJ
Fietsvergoeding
Abonnement openbaar vervoer
Elektrische bedrijfsfiets
Maaltijdcheques
Ecocheques
Verzekering gewaarborgd inkomen
Verzekering aanvullend pensioen
Tussenkomst hospitalisatieverzekering

Plaats tewerkstelling:
DESTELHEIDE, Centrum voor Jeugd, Kunst & Creatie
Destelheidestraat 66 - 1653 DWORP
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Destelheide Centrum voor Jeugd, Kunst & Creatie werft aan op basis
van competenties en draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het
vaandel.

Interesse of meer info? www.destelheide.be
Solliciteren kan via e-mail naar gert.taveirne@destelheide.be met
gemotiveerde brief en CV, met vermelding “Vacature Leidinggevende
Schoonmaak”
Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een
selectiegesprek.
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