WERKAANBIEDING INSTRUCTEUR/VORMINGSWERKER SCHOONMAAK (m/v/x)
BAITA CLEAN OFFICE
Baita Clean Office is een Brussels schoonmaakbedrijf in de sociale economie. Via een
werkervaringstraject krijgen een 25-tal langdurig werkzoekenden de kans om reële werkervaring op te
doen bij Brusselse organisaties en tegelijk hun professionele competenties via opleiding te versterken.
De tijdelijke medewerkers, in een DSP- of Artikel 60-statuut, worden op die manier voorbereid voor de
arbeidsmarkt, met een focus op de professionele schoonmaak van kantoren.
Wij zoeken nu een instructeur/vormingswerker om ons omkaderingsteam te versterken.
Functieomschrijving - taken:
Je leidt de medewerkers op in procedures, poetstechnieken, werkmethodes, gebruik van
materieel en toepassing van voorschriften
Je werkt voor 70% van de werktijd mee op de werkvloer om de medewerkers te begeleiden
Je bent medeverantwoordelijk voor de inwerking van nieuwe medewerkers
Je begeleidt en coacht de medewerkers en werkt actief aan hun arbeidsattitude op de
werkvloer
Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers
Je controleert ter plaatse de schoonmaakprestaties (kwaliteit, tijdschema,…)
Je stelt corrigerende acties voor als je problemen vaststelt
Profiel:
Je hebt ervaring in de professionele schoonmaak
Je kent de gangbare kleurcodes en kan werken met de nodige machines
Je hebt minimum een eerste ervaring met leiding geven
Je beschikt over pedagogische vaardigheden: opleiding kunnen geven aan laaggeschoolde
werknemers, voorbeeldfunctie vervullen, interesse in het doorgeven van kennis en
vaardigheden, verantwoordelijkheid geven en motiveren, een langzaam leerritme kunnen
aanvaarden
Je kan de courante Office programma’s gebruiken
Je bent flexibel en organiseert je werk op een efficiënte manier
Je bent ondernemend en resultaatgericht
Je bent positief ingesteld
Je steekt zelf graag de handen uit de mouwen
Je hebt affiniteit met Brussel en de beoogde doelgroep, laaggeschoolde en/of langdurige
werkzoekenden
Je bent vlot (mondeling) tweetalig, Nederlands en Frans
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Aanbod:
Een voltijdse opdracht van onbepaalde duur
Een boeiende baan in een dynamische en diverse ploeg
Opleidingsmogelijkheden
Maaltijdcheques
Arbeidsduurvermindering in functie van de leeftijd
Loonbarema B1c van PC 319.10

Waar en hoe solliciteren :
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 31 december 2018 naar:
Baita Clean Office, Jessica Schouwenaars, Teamverantwoordelijke
Henegouwenkaai, 29 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
of mail naar jessica@baita.be
BAITA vzw wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht,
afkomst of handicap.

