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Meer info over LO.SPORT &

Schoonma(a)k(st)er JumpSky Lochristi
LO.SPORT in LOCHRISTI

' Online sinds 9 jan. 2018 - gewijzigd sinds 18 december - Vaste Job

( Bewaar

Functieomschrijving
- Douches en toiletten schoonmaken

- Glazen oppervlakten (zoals spiegels, vensters,...) schoonmaken

- Vloeren, tapijten en meubilair schoonmaken

- Stof afnemen, vuilnisbakken leegmaken en afval sorteren

- De papier- en zeepverdelers bijvullen

- Schoonmaakmaterieel onderhouden

Profiel
- Je bent stipt en betrouwbaar, je komt regels en afspraken na

- Je bent in staat om zelfstandig te werken

- Je bent gemotiveerd

- Je bent bereid om 's morgens vanaf 6u30 te werken

Jobgerelateerde competenties

Vereiste studies

Secundair onderwijs -

1ste graad

of gelijkwaardig door

ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2

jaar )

Talenkennis

Nederlands (goed)

Contract

Vaste Job

Contract van

onbepaalde duur

Deeltijds - 19 uren per

week, te presteren in 4

dagen

Dagwerk + Weekend
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https://www.vdab.be/jobs
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Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken

Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken Gladde
zones afbakenen

De ruimtes ventileren en verluchten

Glazen oppervlakken op het gelijkvloers schoonmaken
(ramen, wanden, spiegels, ...)

Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden

Vloeren en meubilair schoonmaken

De opvolgdocumenten (uurrooster, plaats, ...) invullen en de
betrokkenen informeren over afwijkingen

Het basisonderhoud van apparaten en uitrustingen
uitvoeren

Toiletten en keukens schoonmaken De handdoek- en
zeepverdelers bijvullen

Afval verwijderen (huishoudelijk, industrieel) Vuilnisbakken
en containers naar buiten brengen voor ophaling

Persoonsgebonden competenties
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
(flexibiliteit)

Regels en afspraken nakomen

Zelfstandig werken

Aanbod
Een vast contract

Een marktconform salaris

De functie is onmiddellijk beschikbaar

Grote kans op extra uren in de toekomst

De mogelijkheid om mee te groeien met een bedrijf in volle
ontplooiing

De mogelijkheid om opgenomen te worden in een jong, spontaan en
ambitieus team

Plaats tewerkstelling
9080 LOCHRISTI 

Plaats tewerkstelling

9080 LOCHRISTI
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Werken bij VDAB

Over VDAB

Cijfers

Blogs

Pers

MagEzine

Heb je een vraag?

) info@vdab.be

* 0800 30 700 (gratis)

Volg ons + , -

. /

 

!  Log in op Mijn Loopbaan  0  Schrijf je in als werkzoekende

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

Via e-mail: bert@jumpsky.be Contact: Dhr. Bert Vander Sype

VDAB-vacaturenummer: 56962667

Online sinds: 2018-01-08

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.
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