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Vacature Onderhoudsmedewerker schoonmaak 

(m/v/x) (LDE/Sine) 

Beschrijving 

 

Onderhoudsmedewerker publieke schoonmaak – 1 vacature (Lokale Diensteneconomie/SINE) 

 

Werkvloer 

 

Verschillende werkvloeren binnen het patrimonium van de Groep Gent 

 

Type contract  

 

Lokale Diensten economie/ SINE 

 

Omschrijving werkvloer 

 

Het DBSE zorgt voor de schoonmaak op verschillende locaties in het Gentse. 

 

Wat kan je leren? 

 

• Schoonmaken van kantoorgebouwen (Kattenberg, Campus Prins Filip en Heiveld) 

• Schoonmaken van jongerenontmoetingscentra en andere publieke stadsgebouwen 

• Aanvullen van materiaal, toiletpapier, zeep,…en vuilbakjes leegmaken 

• Werken met een boen- en schuurmachine 

 

Jouw profiel 

• Je bent bereid om schoonmaakopdrachten en onderhoudstaken uit te voeren 

• Je respecteert de veiligheidsvoorschriften die eigen zijn aan de opdrachten: veiligheidskledij, 

veiligheidsbril, … 

• Je werkt zowel zelfstandig als in groep 

• Je bent gemotiveerd om te werken 

• Je beschikt over een goede fysieke conditie 

• Je kan fietsen en bent bereid om je met een (bak)fiets te verplaatsen bij de uitvoering van de 

opdrachten 

• Je werkdomein strekt zich uit over groot Gent 

• Je standplaats varieert al naargelang je takenpakket (Kattenberg, Maïsstraat,…) 

• Rijbewijs B is een pluspunt 

• Je staat open voor begeleiding 
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Wat biedt DBSE 

 

• Je start met een contract van bepaalde duur, 1 jaar. Na positieve evaluatie krijg je een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, weliswaar zal je nooit langer dan 5 jaar voor DBSE werken 

en wordt een einde gesteld aan je contract. Na 4,5 jaar zal je voor 6 maanden een doorstroomtraject 

volgen en voorbereid worden op een job in de reguliere sector 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een glijdend uurrooster 

• Vorming en opleidingen 

• Een dynamische en diverse werkomgeving 

• Extralegale voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, … 

 

Word jij onze collega? 

 

Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (SINE-maatregel): 

 

• Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs 

• Indien jonger dan 45 jaar: minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 maanden en 

volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden leefloongerechtigd zijn 

of minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36 maanden. 

• Indien ouder dan 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 maanden en 

volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn. 

• Voldoen aan de voorwaarden gesteld door Groep Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor de 

functie 

 

Hoe solliciteren? 

 

Schrijf je telefonisch in op het nummer 0473 815 989 (Lies Van Aerde – Jobcoach DBSE) voor de 

selectieprocedure van “onderhoudsmedewerker Schoonmaak (m/v/x)” die plaatsvindt van zodra de Corona-

maatregelen dit toelaten. Wij nemen op dat moment opnieuw contact met je op. 

 

 

 

 

 

Bij Groep Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt er geen onderscheid 

gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. 


