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Dossier Functiebeschrijving :

DATUM :09/03/2020

BENAMING VAN DE FUNCTIE :

Technisch beambte / Schoonmaak

GRAAD :

Technisch beambte

FUNCTIONEEL LOOPBAAN :

E1-E3

NAAM FUNCTIONARIS :

AFDELING :

Organisatieontwikkeling / Schoonmaak

NAAM HIËRARCHISCH VERANTWOORDELIJKE :

Voor kennisname :
Functionaris :

..................................................................................................

Verantwoordelijke :

..................................................................................................

Algemeen Directeur :

.................................................................................................
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FUNCTIE : Technisch beambte schoonmaak
SLEUTELTAKEN :

ACTIVITEITEN :

1. dagelijks reinigen van de lokalen, de gangen, het voetpad, de ramen, ...
(gewoon onderhoud)

- stofzuigen, vegen, nat/vochtig/machinaal schoonmaken
- stof afnemen
- papiermanden ledigen, vuilzakken verwijderen rekening houdend met de richtlijnen
i.v.m. selectieve vuilnisophaling
- ramen zemen
- toiletten en toiletruimte reinigen
- bloemen en planten water geven
- de vergaderzalen klaarzetten en op orde zetten
- afwas doen
-...

2. grondig schoonmaken van de toegewezen ruimten
- boenen
- radiatoren reinigen
- verlichting en verluchting reinigen
..
3. op vraag van de verantwoordelijke bijspringen bij andere uitvoerende taken
- opdienen bij recepties
- bieden van ondersteuning bij onderhoud speelplein
- ...

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN :
1. collega’s van de poetsdienst vervangen
2. rapporteren van gebreken aan lokalen en gebouwen aan de dienstverantwoordelijke
3. opvolgen van de actualiteit m.b.t. de functie en de opdrachten; volgen van vorming,
studiedagen,

p. 3

PROFIEL VAN DE FUNCTIE : Technisch beambte schoonmaak
ERVARING :
-

geen

KENNIS :
-

kennis van onderhoudsmaterialen en - producten en van het gebruik ervan

VAARDIGHEDEN :
-

-

zelfstandig kunnen werken
systematisch kunnen werken, het eigen werk kunnen plannen, organiseren, bijsturen en
controleren

ATTITUDES/
EIGENSCHAPPEN :
-

-

zin voor orde, netheid en hygiëne
opmerkzaamheid : detecteren en rapporteren van defecten aan gebouw en infrastructuur
stiptheid; afspraken nakomen
discreet zijn
assertief zijn: voor eigen mening (of belang) opkomen met respect voor anderen
klantgericht zijn: servicegericht handelen met respect voor de klant zonder het reglement uit het
oog te verliezen
aandacht hebben voor eigen veiligheid en dat van anderen
flexibel en polyvalent zijn
openstaan voor veranderingen naar werkmethodes en –schema’s

ANDERE :
-

-

verzorgd voorkomen
bereidheid tot avond- en weekendwerk

