Functiebeschrijving: Onderhoudsmedewerker (schoonmaak) (m/v/x) – Diverse diensten

Graad
Onderhoudsmedewerker
Functie
Onderhoudsmedewerker (schoonmaak) - (m/v/x)

Plaats in het organogram
De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale
dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in
te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in
een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op
de toekomst.

Functie-inhoud bij departement Facility Management
•

•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van alle aan jou toegewezen ruimtes, zoals
sanitair, kleedruimtes, refters, vergaderzalen, kantoren, gangen, trapzalen, …. volgens het
werkschema van jouw verantwoordelijke.
Je zet tijdig en volgens wens van de klant zalen klaar voor vergaderingen en ruimt de zalen
nadien terug op.
Je gebruikt de loopschuurmachine en de boenmachine.
Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de jou toevertrouwde goederen
en materialen. Je meldt schade aan jouw verantwoordelijke.
Je bouwt vakkennis (= kennis schoonmaakproducten, technieken en materialen) verder uit
door het volgen van vormingen en past deze toe bij de uitvoering van jouw opdrachten.
Je neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt regelmatig met collega’s. Je zorgt voor
een goede werksfeer op de dienst.
Je krijgt 1 locatie toegewezen binnen Gent, maar bent flexibel om ook op de andere locaties
in te springen.
Afhankelijk van de locatie krijg je ook extra opdrachten, bijvoorbeeld het openen en sluiten
van de ruimtes of het gebouw, de planten verzorgen in de gemeenschappelijke ruimtes,
onthaal van klanten en leveranciers bij afwezigheid van verantwoordelijken,….

Contactpersoon- FM:
Inge Weyts – adjunct verantwoordelijke schoonmaakbeheer
Telefoonnummer 0470 20 65 34

Functie-inhoud bij departement Ouderenzorg
•
•

•

•

•

•
•

Je bereid om geregeld in het weekend te werken (zaterdag en zondag) en in avonddienst,
volgens een roulement.
Je bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van alle aan jou toegewezen ruimtes,
volgens het werkschema van jouw verantwoordelijke. Dit omvat bijvoorbeeld de kamers van
de bewoners en de afdelingskeuken, ….
Je draagt zorg voor en respecteert materialen en interieur om schade te voorkomen aan
bezittingen van bewoners. Je meldt enerzijds materiële schade aan jouw leidinggevende, en
anderzijds ongewone situaties met bewoners aan het verplegend en/of verzorgend
personeel.
Je gaat respectvol en met kennis om met bewoners en familieleden, bijvoorbeeld je houdt
poetsmateriaal buiten het bereik van bewoners met dementie, je sluit lokalen nauwgezet af,
je helpt bij activiteiten of evenementen, …
Je staat in voor het transport van afwas, vuilnis, vuil linnen, ongebruikt
incontinentiemateriaal om hygiëne te verzekeren binnen de zorgvoorziening. Daarnaast sta
je ook in voor het transport van proper linnen, ongebruikt incontinentiemateriaal, dranken,
eetwagens en leveringen om de afdelingen te bevoorraden.
Je neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt regelmatig met collega’s. Je zorgt voor
een goede werksfeer op de dienst.
Je bouwt vakkennis (= kennis schoonmaakproducten, technieken en materialen) verder uit
door het volgen van vormingen en past deze toe bij de uitvoering van jouw opdrachten.

Locatie en contactpersoon per woonzorgcentrum:
Woonzorgcentrum De Liberteyt
Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem

Woonzorgcentrum Het Heiveld
Antwerpsesteenweg 776, 9040 Sint-Amandsberg

Martine Baetens – ploegbaas onderhoud
0473 73 91 66

Tamara Van Damme - ploegbaas onderhoud
0477 51 41 09

Woonzorgcentrum De Vijvers
Walstraat 1, 9050 Gentbrugge

Woonzorgcentrum Zonnebloem
Hutsepotstraat 29, 9052 Zwijnaarde

Sandy Temmerier – waarnemend ploegbaas
onderhoud
09 266 30 47

Muriëlle Ganton – consulent
09 241 78 05

Woonzorgcentrum Zuiderlicht
Zuidbroek 8, 9030 Gent
De Coster Anita - consulent
0473 83 44 50

