
OBRA|BAKEN vzw biedt op vraag en op maat ondersteuning aan 
volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap.  

 
 

SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ER  (19u) 
 

 

 
 

 

 

WIJ ZOEKEN: 
• Iemand die een langdurige vervanging kan opnemen in de schoonmaak 
• Iemand die bereid is 19u/week te werken 
• Iemand die zal werken van maandag tot vrijdag: vanaf 15u tot  19u 

DE KERN VAN JOUW JOB IS: 
 
• Je werkt nauw samen met 2 andere poetsdames  
• Samen met de Technische dienst zijn jullie een belangrijke schakel die het dagelijkse werk met 

onze cliënten ondersteunt 
• Je maakt op een dynamische wijze deel uit van een team waarbinnen correct, veilig en 

adequaat werken belangrijk is 
• Je werkt overwegend in het Dagcentrum, Langerbrugsestraat 258 en Burggravenlaan, Evergem. 

Occasionele tewerkstelling in onze vestiging te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 10 
 
  BELANGRIJKSTE TAKEN zijn: 
• Schoonmaken en ontsmetten van: 

De Leef-en werklokalen van onze cliënten met een beperking  
De gemeenschappelijke delen en het sanitair 
De buro’s 

• Was (handdoeken, schoteldoeken,….): verzamelen, wassen en verdelen 
• Schoonmaakproducten aanvullen 
• Kleine afwasjes 
• Handdoek- en zeepdispencers: aanvullen 
• Vuilbakken legen en sorteren 

WE VINDEN VOLGENDE COMPETENTIES BELANGRIJK: 
• Zelfstandig kunnen werken enerzijds en samenwerken anderzijds 
• Je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
• Zin voor nauwkeurigheid hebben 
• Werkafspraken en -regels kan je op een correcte manier naleven 
• Je kan werken in een omgeving met, en indien nodig ondersteuning geven aan, personen 

met een verstandelijke beperking 
• Een goede kennis van de Nederlandse taal is belangrijk, ook in functie van communicatie met 

onze cliënten 
• Contactvaardig zijn (met collega’s en cliënten 
• Flexibel werken op verschillende tewerkstellingsplaatsen (verplaatsingen kunnen met een 

dienstwagen) 
• Ervaring is een pluspunt, maar geen noodzaak 

 
 

        
            
       



 
 
 

WIJ BIEDEN JOU: 
 

• Een vervangingsovereenkomst van 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging 
• Verloning volgens de barema’s van het PC 319.01. 
• Een fijne werksfeer 
• Een fietsvergoeding 
• Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken. 

CURIEUS NAAR ONS? 
 

We kijken uit naar je kandidatuur en ontvangen deze graag uiterlijk op 10 september 2021. 
Motivatiebrief en CV mailen naar de coördinator Logistiek: kathleen.cuyvers@obrabaken.be. 

 
Met je vragen kan je terecht bij Kathleen Cuyvers op het nummer 0472/69.65.14 
 
Een eerste ronde gebeurt met de verantwoordelijke coördinator. Het is de directie die an een 2de 
gespreksronde de kandida(a)t(e) weerhoudt. 
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