
 

Gemeentebestuur Schilde 

AANGEBODEN FUNCTIE VIA AANWERVING 

Functienaam Assistent ploegverantwoordelijke D4-D5 

Functie Assistent ploegverantwoordelijke poetsdienst D4-D5 

Statuut Contractueel  

Prestatiebreuk Voltijds (38/38) 

Aantal jobs 1  

Periode van 
tewerkstelling 

Onbepaalde duur 

Functieomschrijving Wij zoeken een gedreven medewerker met verantwoordelijkheidszin en 
organisatietalent die het schoonmaakteam aanstuurt en begeleidt. 
Mede door je ervaring uit de schoonmaaksector, sterke motivatie en de 
kwaliteiten van een peoplemanager behaal je met je team de gewenste 
resultaten. Je hebt voldoende computerkennis om de administratieve 
opvolging van je team te garanderen. Onder meer volgende taken 
behoren tot je takenpakket: 
 

• Operationeel leiding geven aan de poetsdienst (ongeveer 11 
medewerkers). 

• Opvolgen, coachen en begeleiden van de medewerkers op de 
werkvloer. 

• Opmaak van de planning van de poetsdienst. 

• Opbouwen en onderhouden van contacten met externe partners 
zoals leveranciers van schoonmaakproducten. 

• Deeltijds mee instaan voor het onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen. 

Algemene toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden 

Algemene voorwaarden 

• Burgerlijke en politieke rechten genieten. 

• Van onberispelijk gedrag zijn. Een uittreksel uit het Strafregister van 
het gemeentebestuur van de woonplaats is vereist en mag niet 
ouder zijn dan 3 maanden. Als daarop een ongunstige vermelding 
voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting 
voorleggen. 

• Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van 
het personeelslid bij de uitvoering van het werk. 

• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de 
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 
18 juli 1966. 

Extra specifieke voorwaarden voor een contractuele functie: 

• Tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten. 

• Een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt. 

Aanbod en voordelen • Geïndexeerd bruto maandsalaris:  
min. 2.451,90 euro – max. 3.452,98 euro. 

• Alle overheidservaring en max. 10 jaar relevante ervaring in de 
privésector tellen mee voor de berekening van het loon. 

• Maaltijdcheques van 8 euro. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer voor woon-
werkverkeer. 

Plaats van tewerkstelling 2970 Schilde 

Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer: bushalte vlakbij 
Met de fiets: fietsenstalling beschikbaar 
Met de wagen: parking beschikbaar 



GEZOCHT PROFIEL   

Werkervaring & studies Houder zijn van: 

• een geldig rijbewijs B 

Competenties • Samenwerken 

• Dienstbaar zijn 

• Loyaal handelen 

• Resultaatgerichtheid tonen 

• Zichzelf ontwikkelen 

SOLLICITATIEPROCEDURE  

Verloop • Schriftelijke proef op donderdag 7 oktober 2021 om 19u 

• Mondelinge proef op donderdag 21 oktober 2021 
 
Beide proeven gaan door in De Wip, Speelhofdreef 4, 2970 Schilde. 

KANDIDATUUR INDIENEN  

Hoe  Bezorg je cv en motivatiebrief enkel via het formulier dat je vindt op 
www.schilde.be/vacatures 

Uiterste datum Indienen kan tot en met maandag 27 september 2021. 

MEER INFORMATIE  

Contact Personeel en organisatie 
Ria Jacobs  
03 380 16 24 
ria.jacobs@schilde.be 

 

mailto:ria.jacobs@schilde.be

