Schoonmaakhulp (m/v/x)
Heb jij een grondige kennis van schoonmaakproducten en schoonmaaktechnieken? Werk je graag binnen een team? Ben jij
ordelijk en net? Lees dan snel verder!
Jobinhoud:
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en schoonmaken van stadsgebouwen (administratieve gebouwen, scholen,
kinderdagverblijven, …) met als doel een nette, hygiënische omgeving voor de gebruikers (vb. personeelsleden, burgers,
kinderen, …).
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Je staat in voor het uitvoeren van diverse schoonmaaktaken (zowel dagelijkse taken als taken in functie van verbouwingswerken,
verhuizingen...) en dit, indien nodig, met het gebruik van schoonmaakmachines.
Je staat in voor het correct toepassen en onderhouden van het werkmateriaal.

Jij...
hebt kennis van een breed assortiment schoonmaakproducten en schoonmaaktechnieken.
volgt strikt en nauwkeurig jouw taken op, ook in hectische situaties.
deelt op een proactieve wijze je kennis en inzichten met collega’s en werkt nauw samen met alle betrokken diensten, collega’s en externe
partners.
handelt loyaal en integer bij het uitvoeren van je taken en gedurende contact met burgers.
stelt je flexibel op, zowel naar werkuren (beschikbaar zijn om de werkdag te starten om 6u ’s morgens, beschikbaar om de werkdag te
eindigen om 20u ’s avonds – dit in de vorm van een beurtrol en afhankelijk van de planning, occasioneel weekendwerk), werklocatie
(Gebouwen van stad en OCMW Aalst zoals het administratief centrum, Utopia, kinderdagverblijven, scholen, …) als jobinhoud.

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een deeltijds/voltijds contract van bepaalde duur of een vervangingscontract als schoonmaakhulp in de aanbieding.
biedt je een loon binnen weddeschaal E1-E3 (met een basisbrutowedde tussen 1935,9 EUR per maand en 2387,07 EUR per maand).
Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in het Groot-Aalst.
vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie.
als werkgever, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst, waar je tot en met 23 september 2021 een recent CV kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit
Een telefonische screening, die plaatsvindt tussen 29 september en tot en met 1 oktober 2021.
Een competentiegericht interview, dat plaatsvindt op 14 oktober 2021. Indien veel kandidaten ook op 15 oktober 2021.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips
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