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Functietitel: Begeleider Poetsdienst M/V 

 

Taken: 

Je werkt mee in de poetsdienst van InterWest! Je bent teamleader van de ploeg die aan jou 

toegewezen is en je begeleidt medewerkers met een arbeidsbeperking tijdens de uitvoering van 

jullie opdracht. 

Je controleert voortdurend of alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd; 

Je doet de praktische voorbereiding van de werkzaamheden; 

Je streeft naar kwaliteit en houdt nauwgezet rekening met de verwachtingen van de klant; 

Je denkt na over mogelijke verbetervoorstellen, en bespreekt deze met de verantwoordelijke 

coördinator; 

Je zorgt voor een correcte uitvoering van het werk, zowel naar kwaliteit als naar rendement. 

Je stuurt de werknemers aan, leert ze op waar mogelijk. 

Jouw ploeg staat in voor de schoonmaak van onder meer kantoren, burelen, sociale & sanitaire 

ruimtes, zalen, enz. bij diverse klanten.  

Je werkt zelf ook mee, je bent met jouw volledige ploeg het visitekaartje van onze poetsdienst 

 

Profielomschrijving:  

Je hebt oog voor orde en netheid en hebt bij voorkeur relevante werkervaring in professionele 

schoonmaak. Je bent sociaal ingesteld en houdt ervan de verantwoordelijkheid te nemen over 

een kleine groep. Aandacht blijven schenken aan motivatie, evolutie en veiligheid van 

medewerkers met een beperking.  

Je hebt geen probleem met fysiek zwaar werk. Als er geen werk is in de poetsdienst dan krijg je 

tijdelijk een andere functie binnen het bedrijf van onze klant. 

Je kan een groep van 3 à 6 werknemers aansturen en werknemers zoveel mogelijk vaardigheden 

aanleren. 

Je kan het werk goed organiseren; je hebt oog voor kwaliteit en veiligheid. 

Zin voor initiatief en engagement; sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

Een positieve en sociale persoonlijkheid, affiniteit in het werken met onze doelgroep. 

Je bent betrouwbaar, matuur, productief, technisch vaardig en creatief in het zoeken naar 

oplossingen. 

Je bent bereid om in een flexibel uurrooster te werken, afhankelijk van de planning. 

Startdatum: zo vlug mogelijk. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent bereid je te verplaatsen naar verschillende 

locaties. 
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Aanbodomschrijving:  

Een job met veel verantwoordelijkheid en afwisseling. 

Correct loon volgens ervaring en competenties. 

Je start met een contract van bepaalde duur, bij een positieve evaluatie wordt dit omgezet naar 

een contract van onbepaalde duur. 

 

Dankzij jouw expertise, flexibiliteit, prettige communicatie, enthousiasme en passie help je 

onze organisatie onze ambitie waar te maken. 

Wacht dus niet langer en solliciteer snel via solliciteren@interwest.be of 0492/58 05 57. 
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