
Bron: Klare taal rendeert, Huis van het Nederlands Antwerpen 

Originele vacature 
 
Jeugdhulpcentrum zoekt:1 medewerker schoonmaak late ploeg (M/V) (WILRIJK) 
De schoonmaakdienst vormt een essentiële schakel in de goede werking van het centrum. 
Cliëntveiligheid en een goede hygiëne staan centraal. 
De schoonmaakdienst is een grote dienst van het centrum en telt 150 medewerkers. 
In de vroege dienst worden de consultatieruimtes en cliëntenkamers gepoetst. 
In de late dienst is er ook tijd om begeleiding te geven bij logistieke processen zoals 
vergaderruimten klaarzetten, wasserij, controle in het kader van de HACCP-regelgeving …. Je 
werkt zelfstandig aan de hand van een strikt werkschema met dagelijkse, wekelijkse en 
maandelijkse taken. Er wordt efficiënt gewerkt door het gebruik van moderne materialen, 
duidelijke procedures en schoonmaakprogramma’s. Tijdens je inwerkperiode word je 
opgevolgd en opgeleid. Je kan regelmatig opleidingen volgen (schuren, handhygiëne, 
brandveiligheid,…); 
Je werkt één zaterdag of zondag in de maand en een volledig weekend (zaterdag en 
zondag) om de 8 weken. 
Je krijgt een vervangingscontract of tijdelijk contract. 
 
Uren in de week: afwisselend van 14:00-18:00, 17:00-21:00 en 18:00-22:00 
Uren in het weekend: 08:30-12:30 en 14:00-18:00 
 

Verwacht: 

Talenkennis : Nederlands (Zeer goed) 
 

Biedt: 
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) 
Vergoeding : Maandloon 
Tijdsregeling : Dag - Deeltijds 
Dagen per week : 5 
Uren per week : 20 
 

Plaats tewerkstelling: 

Jeugdhulpcentrum - Oosterlaan 24- 2610 WILRIJK 
 

Solliciteren: 
Jeugdhulpcentrum Antwerpen 
SINT-AUGUSTLAAN 20 
2610 WILRIJK 
E-mail t.a.v. Smits Ann - Email: Ann@jeugdhulpcentrum.be  
Schriftelijk met cv t.a.v. Smits Ann 
Vermeld de referentie WP 243 
 

Vacaturedatum: 15/09/2009 
Datum laatste wijziging: 20/09/2009 
 
surf naar www.jeugdhulpcentrum.be en klik op jobs 

mailto:Ann@jeugdhulpcentrum.be


Bron: Klare taal rendeert, Huis van het Nederlands Antwerpen 

Aangepaste vacature 
 

Jeugdhulpcentrum in Wilrijk zoekt een medewerker schoonmaak voor de late ploeg. 
 

Schoonmaak 

De schoonmaak is een grote dienst van het centrum en heeft 150 medewerkers. De 
schoonmaak is heel belangrijk voor de goede werking van het centrum. De veiligheid van de 
cliënt en een goede hygiëne zijn heel belangrijk. 
 

Taken 

 Je poetst de consultatie-lokalen, en lege kamers van cliënten. 

 Je helpt bij het klaarzetten van de vergaderruimte, in de wasserij en bij de controle 
van het voedsel. 

 Je werkt zelfstandig en je hebt een vast werkschema. 

 Je werkt efficiënt omdat je moderne materialen, duidelijke procedures en 
schoonmaakprogramma’s gebruikt. 

 Je volgt cursussen op het werk. Bijvoorbeeld: schuren, handhygiëne, brandveiligheid. 
 

Talenkennis 

Je kennis van het Nederlands moet niet perfect zijn, maar je kan wel 

 de werkinstructies en werkprocedures begrijpen. 

 een werkschema lezen. 

 sms-berichten over het werk begrijpen en zenden. 

 korte vragen over het werk begrijpen en erop reageren. 

 de essentie van cursussen op het werk begrijpen. 
 

Praktisch 
Je krijgt een vervangingscontract of tijdelijk contract. 
Je krijgt een maandloon. 
Je werkt halftijds tijdens de dag: 

 5 dagen per week 

 20 uur per week 
 
Je werkt 

 afwisselend van 14:00-18:00, 17:00-21:00 of 18:00-22:00. 

 één zaterdag of zondag in de maand. 

 een volledig weekend om de 8 weken: van 8:30 tot 12:30 en van 14:00 tot 18:00 
 
Je werkt in het jeugdhulpcentrum, Oosterlaan 24, 2610 Wilrijk 
 

Solliciteren 
Stuur een brief met curriculum vitae naar mevrouw Ann Smits 
 

 Per post: Sint-Augustlaan 20, 2610 Wilrijk 

 Of per mail Ann@jeugdhulpcentrum.be 

mailto:Ann@jeugdhulpcentrum.be

