
 

VACATURE INSTRUCTEUR SCHOONMAAKTECHNIEKEN (m/v/x) 

BAITA CLEAN OFFICE     

Baita Clean Office is een schoonmaakdienst die door het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest erkend is als een sociale inschakelingsonderneming. Ons objectief is de socio-

professionele integratie van werkzoekenden. Zij krijgen hun opleiding op de werkvloer, 

onder individuele begeleiding van een instructeur. Zij doen zo waardevolle 

werkervaring op om hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.  

Wij zijn op zoek naar 2 schoonmaakinstructeurs om ons schoonmaakteam van 

ongeveer 35 werknemers te ondersteunen.  

 
Functieomschrijving/Taken:  
 

- Je neemt actief deel aan de organisatie van, het toezicht op en de controle 
van het schoonmaakpersoneel en het uitgevoerde werk : 

• Je helpt bij het opstellen van de dagelijkse planning en de coördinatie van 
de schoonmaakactiviteiten 

• Je ziet erop toe dat de medewerkers de procedures, reinigingstechnieken, 
werkmethodes, materiaalgebruik en de instructies correct toepassen 

• Je controleert de schoonmaakprestaties op de verschillende sites 
(kwaliteit, gepresteerde uren, enz…) en je rapporteert aan de 
teamverantwoordelijke 

• Je identificeert problemen (incidenten, kwaliteit, enz.) en stelt preventieve 
of corrigerende maatregelen voor (organisatie, middelen, methodes, enz.) 

- Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe medewerkers 

- Je begeleidt en coacht werknemers en werkt actief mee aan hun 
arbeidsattitudes 

- Je neemt deel aan de voorbereiding van de functioneringsgesprekken 

- Je verzamelt klachten van klanten ter plaatse en rapporteert deze aan de 
teamverantwoordelijke 

 
 
 
 
 
 
 



Profiel: 
 

- Je beschikt over pedagogische vaardigheden: je bent in staat laaggeschoolde 
mensen op te leiden, je vervult een voorbeeldfunctie, je bent geïnteresseerd in 
het overdragen van kennis en knowhow, je bent in staat verantwoordelijkheid 
te nemen en te motiveren, je kunt een traag werkritme aanvaarden 

- Je hebt minstens twee jaar ervaring in de schoonmaaksector 

- Je bent in staat leiding te geven: een juiste werkhouding en zelfstandigheid 
stimuleren, het werkritme en de planning controleren, grenzen stellen en 
handhaven 

- Je hebt een goede kennis van het Frans; kennis van andere talen is een 
pluspunt 

- Je hebt een rijbewijs B 

- Je bent vertrouwd met de courante Office-programma’s of je bent bereid ze te 
leren 

- Je hebt een positieve instelling 

- Je hebt affiniteit met Brussel en de doelgroep, langdurig en/of laaggeschoolde 
werklozen 

 
Ons aanbod:  
 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur 

- Een salaris overeenkomstig schaal B1c van het PC 319.1 

- Vergoeding vervoerskosten en/of fietsvergoeding 

- Maaltijdcheques 

- Vermindering arbeidsprestaties op basis van de leeftijd 

- Interessant werk in een dynamisch en divers team 

- Mogelijkheid om opleidingen te volgen 

 
Hoe en waar solliciteren: 
Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 20 augustus 2021 naar: 

Baita Clean Office, Jessica Schouwenaars, Coordinatrice 

Henegouwenkaai 29/1 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

of per mail naar jessica@baita.be   

 

 
Baita vzw wil een afspiegeling zijn van de maatschappij waarvoor ze zich inzet. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, 

ongeacht hun geslacht, afkomst of handicap.  

mailto:jessica@baita.be

