
  

De Sprong vzw stimuleert gelijke kansen en diversiteit. 
Wij werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap 

De Sprong is een, door de Vlaamse overheid erkend, Kempisch maatwerkbedrijf waar tewerkstelling op maat kansen creëert voor iedereen met een 
erkende afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Deze kansen worden gecreëerd door samen met de medewerkers hun talenten te (h)erkennen en te ontwikkelen, waardoor zij een sterkere positie 
verwerven op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

Medewerker schoonmaak/onderhoud 
Functie:  

Voor een vervanging zijn wij op zoek naar een medewerker poetsen/onderhoud. 

Als medewerk(st)er poetsdienst ben je bezig met onderstaande taken: 

- Je vind een propere werkomgeving belangrijk voor jezelf en je collega's. 
- Schoonmaken van de refter, burelen, vergaderlokalen, toiletten (stof afdoen, stofzuigen, poetsen met water, kleedkamers (ook 

poetsen van de douches). 
- Je helpt bij het klaarzetten van vergaderlokalen en andere kleine logistieke taken.  

Heb je ook nog een hart voor mensen? We hebben ook regelmatig vacatures in de zorg (gezondmakers), wie weet kan je dan nadien 
terecht in deze afdeling. 

Profiel 

- Je hebt zin voor nauwkeurigheid: je vergeet geen hoekjes en kantjes. 
- Je bent fier op je werk en werkt naar een mooi resultaat. 
- Je neemt aandachtspunten niet als kritiek maar als een mogelijkheid om je job beter te doen. 
- Je kan zelfstandig je werk organiseren en zorgen dat je taken binnen je urenpakket uitgevoerd worden. 
- Ordelijk, verzorgd en veilig vervul je jouw taken en opdrachten, met respect voor de materialen. 
- Je kan je verplaatsen naar de andere afdelingen indien dit nodig is. 

Wij bieden 

- Je werkt 20 uur per week in deze functie, maar deze functie kan gecombineerd worden met andere taken binnen het 
maatwerkbedrijf (in de groendienst, backcup,...) en zodoende een voltijdse job te hebben indien gewenst. 

- Het merendeel van je tijd werk je vast op de locatie van Meerhout. 
- Een schema dat je kan volgen en afvinklijsten zodat je weet wat er van je verlangd wordt. 
- Tijd en ondersteuning om te groeien in deze functie. 
- Een boeiende en gevarieerde job in de regio 
- Een job waarbij duurzaamheid, groei en welzijn centraal staan 
- Een deeltijdds contract van bepaalde duur (met kans op verlenging) 
- Een verloning volgens Paritair Comité 327.01 en met een aantrekkelijk verlofstelsel 
- Een hospitalisatieverzekering na 3 maanden dienst, ecocheques, verplaatsingsvergoeding en werkkledij 
- Je werkt van 8.00u tot 12.00u. (of te bespreken) 

Solliciteren 

We vragen je te solliciteren door een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. te sturen naar: eva.schildermans@desprongvzw.be of via 
post naar De Sprong vzw – T.a.v. Eva Schildermans, Vaartstraat 1, 2450 Meerhout. 
 
 
Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek.  
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