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FUNCTIEBESCHRIJVING 

Mobiel schoonmaakpersoneel 
 
 
Schoonmaakpersoneel  

 
Mobiel schoonmaakpersoneel  

 
Schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van de gebouwen ter vervanging van een 
collega of daar waar noodzakelijk. Alsook het schoonmaken van de wooneenheden bij 
leegstand met als doel  een nette en hygiënische omgeving te voorzien.  

 

 
Behoort tot net-woningent van de bewonerswerking. 

Rapporteert aan ploegbaas net-woningent. 

  

 
schoonmaakpersoneel  
 

 
Opleiding: geen specifieke opleiding vereist. 

Ervaring:  ervaring en kennis van schoonmaaktechnieken en materiaal is een must. 

Rijbewijs B, er zal een wagen ter beschikking gesteld worden. 

 
Kernopdrachten:  
 

Mobiel schoonmaken (geen vaste werkplaats) 

Vervangen bij afwezige collega’s waarbij je de vaste planning overneemt van die dag of 
week. Het ondersteunen van collega’s bij onvoorziene omstandigheden en leveren van 
materialen bij de collega’s behoort tot jouw taken.  

 

Schoonmaken gemeenschappelijke delen 

Het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen in de aan hem/haar toegewezen 
woongelegenheden, zodat deze gemeenschappelijke ruimten proper zijn en blijven en 
klachten van huurders omtrent netheid worden vermeden. 

  

Graad 

Functietitel 

Doelstelling van 
de functie  

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten 
& weddeschaal 

Functie-inhoud 

http://www.woningent.be/
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Gebruik schoonmaakmateriaal 

Maakt duurzaam gebruik van én draagt zorg voor het schoonmaakmateriaal dat ter 
beschikking wordt gesteld door de organisatie voor de goede uitvoering van de 
schoonmaakopdracht, zoals gebruik van allerlei schoonmaakmiddelen en -materiaal. 

Geeft tijdig aan wanneer extra schoonmaakmateriaal nodig is voor het goed uitvoeren van 
de schoonmaakopdracht zodat dit tijdig besteld en/of aangeleverd kan worden. 

 

Opvolgen veiligheidsvoorschriften 

Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften zoals het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen… zodat onnodige risico’s bij de uitvoering van de werkopdrachten 
vermeden worden. 

 

Rapporteren 

Informeert zijn/haar directe ploegbaas over de (voortgang van) werkzaamheden en 
uitgevoerde werkopdrachten ten einde een optimale informatiedoorstroming binnen de 
organisatie te verzekeren.  

Meldt daarnaast tijdig eventuele problemen, vertragingen, nood aan extra hulp etc… tijdens 
de uitvoering van de schoonmaakopdracht zodat tijdig ingegrepen kan worden waar nodig.  

Melding van sluikvuil, vuile of vervuilde ruimtes is een must 

 

 

 

Belangrijkste interne interacties:  
medewerkers gebouwenwerking en polyvalente medewerkers. 

 

Belangrijkste externe interacties: 

Huurders, onderhoudsfirma’s… 

 
Home -Waarden 
Houvast 
Ondersteunend 
Mensgericht 
Engagement  

 

  

Contacten 

Waarden 

http://www.woningent.be/
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Organisatiecompetenties WoninGent 
Efficiënt werken 
Klantgerichtheid 
Samenwerken 
 
Functie specifieke competenties 
Nauwkeurig werken 
Organiseren 
Probleemoplossend vermogen 
 
Attitudes 
Betrouwbaar  
Zich flexibel opstellen 

 

 

 

Competentie-
profiel 

http://www.woningent.be/

