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Werkgebied stad Mechelen

Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap heeft een eigen 
schoonmaakservice voor haar 36 scholen in Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg.  
Deze schoonmaakservice was twee jaar geleden de start van een totaal nieuw 
schoonmaakconcept in de wereld van de scholen. Met succes! Voor de verdere uitbouw van 
deze service zijn wij nu op zoek naar een regiocoördinator die het vaste scholenpoetsteam bij 
hun verschillende taken zal ondersteunen en controleren. 

De ideale kandidaat is een harde werker op de vloer die tevens goed kan leidinggeven en weet hoe 
hij/zij een team moet aansturen om de gewenste doelstellingen te realiseren. Daarnaast is hij of zij 

natuurlijk een gezellige collega die graag in een team werkt! 

Wat verwachten we van onze nieuwe collega?
 Gastvrijheid en klantvriendelijkheid is jou op het lijf geschreven;

 Capaciteiten om anderen te motiveren;

 Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden met tevens een energieke en positieve 
werkattitude;

 Werkervaring in een soortgelijke functie;

 Je bent woonachtig in de regio Mechelen.

 Kennis van professionele schoonmaak en bereidheid om zich verder te bekwamen.

 Op korte termijn beschikbaar

 Flexibel qua werktijden

Wij bieden je een leuke, afwisselende baan in een dynamische werkomgeving, binnen een gezellig 
team waar je inzet en mening worden gewaardeerd. De afdeling professionele schoonmaak is 
onderdeel van Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Scholengroep 
5 is een van de grootste scholengroepen van het land. Talent en inzet worden beloond. 
Normen en waarden staan hoog in het vaandel. Enthousiasme, energie en mentaliteit zijn 
bepalend in de definitieve keuze. 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de sector technisch personeel van het 
onderwijs. 

Spreekt bovenstaande jou aan en wil je graag deel uitmaken van het unieke 
scholenschoonmaak project?  

Stuur dan je CV met foto en een korte motivatie per mail naar walter.geubels@sgr5.be
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