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VACATURE

MEDEWERKER POETS (m/v) – deeltijds (4/5)
Je functie
Je staat mee in voor de algemene schoonmaak van de gebouwen van Het GielsBos. Je
maakt deel uit van een team van 9 medewerkers dat onder de verantwoordelijkheid
staat van de teamleider poets. Jouw belangrijkste taken zijn poetsen van de kantoren,
behandelruimtes en bijhorend sanitair. Je neemt de poets van de sporthal en
bijhorende kleedkamers op je en valt mee in voor collega’s die het zwembad poetsen.
Je profiel
Je bent handig en ervaren in schoonmaak. Orde en netheid kenmerken je manier
van werken. Je kan zelfstandig werken en je werk goed plannen en organiseren. Je
kan ook vlot samenwerken met collega’s. Je gaat op een verantwoorde en veilige
manier om met materieel, machines en producten. Je stelt je soepel op en past je
aan de omstandigheden aan.
Ons aanbod
Wij bieden je een deeltijdse (30,4/38) vervangingsovereenkomst voor bedienden voor
minstens 3 maanden. Je werkt in principe 4 dagen per week van 7 u tot 15.45. Andere
afspraken in onderling overleg zijn mogelijk, maar omwille van poetsen van kantoren
moet er een aantal dagen om 7 uur gestart worden.
Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een verloning volgens barema 1 (logistiek
personeel klasse 4) of barema 7 (logistiek personeel klasse 3 - indien je in het bezit
bent van een ervaringsbewijs poetshulp) van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap.
Je geniet van enkele extra-legale voordelen, o.a. groepsverzekering.
Werken in Het GielsBos staat voor werken in een aangename werksfeer in een zeer
mooie en rustgevende omgeving van bos en groen met ruime parkeermogelijkheden en
maaltijdfaciliteiten in ons personeelsrestaurant.
Interesse?
Meer inlichtingen kan je krijgen bij Suzy Geeraerts, teamleider poets, tel 014 60 12 11
of Claude Seyns, coördinator ondersteunende diensten, tel. 0488 29 92 92.
Wij ontvangen je curriculum vitae met motivatiebrief graag vóór 28 november.
op volgend adres: Het GielsBos, sollicitaties, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle of
e-mail: sollicitaties@hetgielsbos.be.
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek.

