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Algemene en bijzondere voorwaarden 
 

- Een wettig verblijf hebben in België en algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt. 

- Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. 

Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een 

schriftelijke toelichting voorleggen. Het uittreksel moet recent zijn, dit houdt in niet ouder 

dan 3 maanden. 

- De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.  

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966. 

- Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.  

Voor deze functie gaat dit om een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs. De lijst van de erkende diploma’s voor dit niveau werd vastgelegd in een 

ministerieel besluit (19/02/2013). 

- Houder zijn van een rijbewijs. 

- Slagen voor de selectieprocedure. 

 

 
De kandidaten die ten onrechte aan het examen hebben deelgenomen, kunnen in géén geval 

toelaatbaar worden verklaard. 
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Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke schoonmaak 

Functie 

Functienaam: Teamverantwoordelijke 

schoonmaak 

 

Afdeling:  Omgeving 

 

Functiefamilie: Technisch leidinggevend 

coördinatoren 

 

Functionele loopbaan: C1-C3 

Dienst:  Openbare infrastructuur 

 

Subdienst: Schoonmaak 

 

 

 

 

Doel van de entiteit 

Deze afdeling omvat de diensten Milieu, Bouwen en Openbare infrastructuur.  

 

De dienst Openbare infrastructuur staat in voor het algemeen onderhoud van het openbaar 

domein. Daarnaast beoogt de dienst ook alle aspecten die te maken hebben met duurzaam 

beleid. De ploeg schoonmaak staat in voor het algemeen onderhoud van de gemeentelijke 

gebouwen. Dit omvat het dagelijks onderhoud en periodiek groot onderhoud van het 

gemeentelijk patrimonium. 

Doelstelling van de functie 

Dagelijks onderhoud in de gemeentelijke gebouwen uitvoeren. (Bege)leiden en aansturen van 

een groep medewerkers om het onderhoud op een efficiënte manier te laten verlopen. Op die 

manier draagt u bij tot een vlotte, correcte en veilige uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert dagelijks aan: Adjunct dienst Openbare Infrastructuur. 

Geeft leiding aan alle medewerkers van de ploeg schoonmaak. 

Kernresultaten 

 

Schoonmaak 

 

Doel: schoonmaken en uitvoeren van ondersteunende onderhoudsopdrachten zodat het 

gemeentepersoneel en de bezoekers in een nette en hygiënische omgeving kunnen werken. 

 

Dit omvat onde rmeer de volgende concrete taken: 

 schoonmaken van de toegewezen ruimtes (sanitair, kantoren, gangen, trapzalen, 

eventueel kleedruimtes …) volgens het principe van ‘de goede huisvader’ of (indien 

beschikbaar) de opgelegde werkinstructies 

 dagelijks nakijken en, indien nodig, reinigen van het sanitair en de keuken 

 ledigen van vuilnisbakken en buiten zetten van containers 

 melden van technische defecten  

 bijhouden van de voorraad van producten, materiaal en sanitaire benodigdheden  

 openen en sluiten van de ruimtes en/of de gebouwen die u betreedt volgens de 

afspraken met uw verantwoordelijke, in functie van de schoonmaakopdracht 

 sneeuwvrij maken van de noodzakelijke toegangen van de gebouwen  

 

 

Organiseren en faciliteren van de uit te voeren werkzaamheden  

 

Doel: zorgen voor een goede taakverdeling en een efficiënt gebruik van de beschikbare 
middelen in overleg met de rechtstreeks leidinggevende. Meewerken aan de effectieve 

uitvoering van de werkzaamheden en toezien op een correcte, kwalitatieve en veilige 
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uitvoering van de werken. Het begeleiden van het onderhoudspersoneel bij een goede 

uitvoering van hun takenpakket. 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

 

 advies geven over de korte en langetermijnplanning per medewerker van de ploeg  

 duidelijk communiceren van de uit te voeren opdrachten naar de medewerkers 

(mondelinge en/of schriftelijke instructies geven)  

 toezien op een gezonde, evenwichtige en gevarieerde verdeling over de verschillende 

medewerkers van de ploeg  

 rekening houden met de aanwezige competenties en vaardigheden van de 

medewerkers van de ploeg  

 waken over het efficiënt en effectief gebruik van de werktijd  

 bewaken van het naleven van de veiligheidsvoorschriften  

 advies geven over materiaal en de aankoop van de juiste producten 

 dagelijks rapporteren over de voortgang van de opdrachten aan de leidinggevende  

 

Coaching en begeleiding  

 
Doel: zorgen voor gemotiveerde en competente medewerkers door de medewerkers van de 

dienst op te volgen, te coachen en te helpen in hun ontwikkeling binnen de functie.  

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

openstaan voor vragen van medewerkers  

 personeelsgesprekken voeren (bv. ontwikkelgesprek, evaluatie…)  

 zorgen voor een goede verstandhouding binnen het team  

 algemene coaching  

 stimuleren en begeleiden van medewerkers m.b.t. hun ontwikkeling en ontplooiing  

 opvolgen van de regels en afspraken van de organisatie en de dienst (bv. 

verlofaanvragen)  

 bewaken van een goede werksfeer  

 on-the-job coachen van medewerkers  

 

 

 

Technische kennis en expertise  

Zich voortdurend op de hoogte houden van de technische ontwikkelingen m.b.t. de functie en 

toepassen in de werkzaamheden  

Doel: zorgen dat de procedures en de werking altijd gekend zijn  

 
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

 de nodige vakkennis opdoen in verband met schoonmaaktechnieken en 

schoonmaakproducten 

 de opgedane kennis toepassen in het dagelijks werk en doorgeven aan de 

medewerkers - demo 

 zorgen dat de kennis ook geactualiseerd wordt  

 

 

Onderhoud van het werkmateriaal 

 

Doel: zorgen voor een goed nazicht en onderhoud van het werkmateriaal volgens de 

gebruiksvoorschriften en de algemene principes van goed vakmanschap teneinde altijd te 

beschikken over veilig, en goed functionerend materiaal. 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 machines, toestellen, gereedschap, onderhouden, afstellen en herstellen 
 het werkmateriaal controleren op veilige, efficiënte en zuinige werking 

 onderhoudprogramma’s voor machines, apparaten, voertuigen … nauwgezet volgen; 

het tijdig binnen leveren van materiaal als er periodiek onderhoud nodig is 
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 afwassen, oliën en oppoetsen van de gebruikte werkmiddelen 

 ordelijk en net houden van de werkplaatsen 

 werkkleding en beschermingsmiddelen onderhouden 

 gevaarlijke stoffen correct gebruiken en zich strikt houden aan de 

gebruiksaanwijzingen 

 melden van defecten aan machines en gereedschap aan de verantwoordelijke 

 tijdig aanvragen van specifiek werkmateriaal 

 

 

Veiligheid 

 

Doel: zorgen voor een veilige uitvoering van de werken 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 rapporteren van onveilige situaties 

 gebruik maken van de nodige veiligheidsinstructies 

 aanbrengen van de nodige signalisatie 

 ingrijpen bij onveilige situaties 

 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende of van de algemeen directeur 

verricht de werknemer ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking 

gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een 

hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

 

Technische Competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

e
le

m
e
n

ta
ir

 

v
o

ld
o

e
n

d
e
 

g
r
o

n
d

ig
 

Werking en werkmiddelen Procedures en procesbeheer X   

 Projectmatig werken X X  

 Werking van de organisatie X   

 Werkmiddelen en werkmethodieken X X X 

Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

g
r
a
d

a
tie

 1
 

g
r
a
d

a
tie

 2
 

g
r
a
d

a
tie

 3
 

Beheersmatige 

vaardigheden 

Plannen en organiseren X X  

 Voortgangscontrole X X  

Informatieverwerkend 

gedrag 

Analytisch denken X X  

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken X X  

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit X   

 Kwaliteit en nauwgezetheid X X  

 Leerbereidheid X   

Probleemoplossend 

gedrag 

Initiatief X X  

 Klantgerichtheid X X  

Waardegebonden gedrag Integriteit X X  

Leidinggevend gedrag Coachen X X  
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Aanwervingsvoorwaarden en inschrijving  
 

Om aan de selectieproeven voor de aanwerving van teamverantwoordelijke schoonmaak te 

kunnen deelnemen, dient men te voldoen aan de algemene en de bijzondere voorwaarden 

zoals hierboven beschreven. 

 

! Laatstejaarsscholieren of -studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met 

hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van 

maximum vijf maanden hun einddiploma kunnen behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan 

de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.  

 

Sollicitaties (brief, cv, kopie van diploma en rijbewijs en uittreksel uit het strafregister 

maximum drie maanden oud) kan je mailen naar selectie@depinte.be of kan je richten aan 

het college van burgemeester en schepenen (K. Albertlaan 1, 9840 De Pinte) en dit uiterlijk  

20 april 2021 (poststempel geldt).  

 

Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen. 

 

Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van de kandidaturen worden de 

sollicitatiedossiers nagekeken en voorgelegd aan het bestuur. Zij beslissen of je in 

aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure of niet. Als je alle gevraagde 

documenten aangeleverd hebt en voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt je 

kandidatuurstelling door het bestuur “ontvankelijk” verklaard. Als je niet voldoet aan de 

voorwaarden, kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. Je wordt hiervan schriftelijk op 

de hoogte gesteld. 

 

Het is belangrijk om zo snel mogelijk alle gevraagde documenten (brief, cv, kopie 

van diploma en rijbewijs en uittreksel uit het strafregister maximum drie maanden 

oud) door te sturen (ten laatste op 20 april 2021). Indien je dit niet doet, kan je niet 

deelnemen aan de selectieprocedure. 
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Wat houdt de selectieprocedure in? 
 
Praktisch gedeelte 

De praktische proef is gebaseerd op de vereisten die in het functieprofiel en de 

taakomschrijving werden bepaald.  

Analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden beoordeeld 

Psychotechnisch gedeelte (niet-geschikt – geschikt) 

Het toetsen van de algemene intelligentie, het leervermogen, de persoonlijkheid en indien het 

functieprofiel het vereist de leidinggevende capaciteiten. 

Mondeling gedeelte 

Een interview/evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 

specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het 

werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale vaardigheden. 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte 60% 

van de punten behalen. Indien een selectiegedeelte meer dan één proef omvat, moeten zij 

bovendien 50% van de punten behalen op elk van die proeven. 
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Bijkomende informatie 
 

Wij bieden: 

Een verloning op C1-C3 niveau met een geïndexeerde brutojaarwedde van minimum 

23.590,56 voor de voltijdse functie aangevuld met een haard-of standplaatstoelage , 

maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding, tussenkomst in het openbaar vervoer (volledige 

terugbetaling voor treinabonnementen), aanvullend pensioen (3%), een 

hospitalisatieverzekering en een gunstige verlofregeling. 

Voor de opbouw van de geldelijke anciënniteit worden de werkelijke diensten bij een overheid 

in aanmerking genomen. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt met een 

maximum van vijftien jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de 

uitoefening van de functie. 

Verdere informatie over het loon (persoonlijke berekening op aanvraag), de algemene 

voorwaarden of de functie kan verkregen worden bij de personeelsdienst op het 

telefoonnummer 09 280 80 95 of via mail selectie@depinte.be 

 

mailto:selectie@depinte.be

