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Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

De schoonmaakploeg op onze campus in Brussel
bestaat uit een 20-tal collega’s en staat in voor de
orde, netheid en hygiëne in de gebouwen van de
hogeschool in de Blekerijstraat, Stormstraat en
Warmoesberg.
Taakinhoud
Als medewerker schoonmaak voer je onder andere
volgende taken uit:
 lokalen, bureaus, aula’s, PC-lokalen,
bibliotheek, voetpaden, gangen, toestellen, …
proper maken en daarbij correct gebruik
maken van schoonmaakmaterialen en
producten;
 tafels en stoelen verplaatsen voor de gewenste
opstelling;
 lokalen in orde zetten (bord vegen, tafels
afruimen,…) zodat collega’s en studenten in
een ordelijk en net lokaal kunnen werken;
 sanitaire ruimtes reinigen en bevoorraden;
 verzameld afval deponeren in de centrale
afvalcontainers en deze wekelijks klaarzetten
aan de straatkant voor ophaling;
 cateringopdrachten (koffie zetten, afwassen,
drank klaarzetten, koelkast vullen,…)
 diverse ondersteunende werkzaamheden zoals
het afsluiten van lokalen, melden van
storingen of defecten, verzorgen van
planten,….

Profiel
 Je hebt oog voor orde, netheid en veiligheid.
 Je bent fysiek in staat om tafels, stoelen,
vuilcontainers, … te verplaatsen.
 Je bent klantvriendelijk.
 Je werkt nauwgezet.
 Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
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Ons aanbod
 Een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
als arbeider van vzw Odisee, indiensttreding zo
spoedig mogelijk.
 Op jaarbasis telt een werkweek 36 uren.
In de praktijk werk je in een 38-uren-week en krijg je
12 extra compensatiedagen toegekend.
Je bent bereid om sporadisch op zaterdag te werken.
 Vorige relevante tewerkstellingen kunnen in
aanmerking genomen worden bij het bepalen van de
weddeanciënniteit.
 De opdracht wordt uitgeoefend op campus Brussel.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding, of een
kilometervergoeding woon-werkverkeer.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen uiterlijk
op 20 december 2018
te solliciteren via werken bij odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief.
De kandidaten die op basis van deze screening het
meest aan het beschreven profiel beantwoorden
worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Joëlle
Theunis, leidinggevende van de
schoonmaakmedewerkers, tel. 02/210.13.09 of via email joelle.theunis@odisee.be
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail
kristien.staes@odisee.be.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen
mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur,
religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als
een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met
ervaringen en competenties die dit ondersteunen.
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

