
Assistent facility 

van Geelse Huisvesting (50%)   

contract onbepaalde duur 

 

Vereisten 

ervaring met poetsen van kantoorgebouwen  

bij voorkeur een opleiding in onderhoud 

oog voor veiligheid en kwaliteit  

een nauwkeurige werkmethode 

beheersen van de Nederlandse taal 

communicatief 

basiskennis PC/tablet 

 

Opdracht 

Wij zoeken een enthousiaste collega die nauwgezet de taken kan uitvoeren die gevraagd worden. 

 

Takenpakket 

 

Afwerken poetsschema 
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interieur Q = quick

GOED = GRONDIG

keuken Q = quick

sanitair Q = quick

Opgemaakt door Yasmine Driesmans

Origineel in bezit van Verantwoordelijke personeelszaken

Aanmaakdatum

Versie

Propere handdoeken, gebruikssporen controleren en bril  afvegen 

Vlekken wegdoen, rondkijken en vuilbakken leegmaken

Stof afdoen, stofzuigen en dweilen 

Koffie zetten, aanrecht kuisen, afwasmachine ledigen 

uitwas GFT containers 2-wekelijks

logistiek wasgoed wekelijks

zolder 2 jaarli jks

 afvalcontainers 2-wekelijks

bureel René

kelder 2 jaarli jks

bureel TD

bureel Y

bureel An

trappenhal + gang

sanitair boven

keuken

sanitair 

trappenhal 

     verdieping oud

kleine vergaderzaal

bureel A-team

trappenhal + gang

berging

   verdieping nieuw

sanitair 

keuken

raadzaal

bureel ILV

kopieerlokaal  

gang 

loket

bureel DV

bureel DV 2

SCHOONMAAKROOSTER
SCHOONMAAKTAKEN 1X PER WEEK

LOKAAL

gelijkvloers



 

 

Taken ondersteuning team 

Mails lezen 

Vergaderingen: A-team, personeelsoverleg 

 

Competenties  
 

 

Communiceren 

Niveau 1 - Verwoordt zijn boodschap correct en begrijpelijk. 

• Drukt zich correct en zonder taalfouten uit 

•  Hanteert een duidelijk en toegankelijk taalgebruik (beperkt bv. het gebruik 

van jargon) 

• Formuleert de boodschap helder en kernachtig 

• Brengt structuur aan in zijn boodschap 

• Heeft aandacht voor de vorm van zijn boodschap (zorgt voor aangepast 

non-verbaal gedrag zoals oogcontact, expressie, lichaamshouding, 

intonatie; handhaaft afspraken rond huisstijl) 

Assertiviteit  

Niveau 1 – Geeft zijn standpunten weer, geeft zijn grenzen aan 

(reactief) 

• Heeft vertrouwen in zijn standpunten en komt voor zijn mening uit 

• Maakt duidelijk als hij het oneens is met de gesprekspartner 

• Bewaakt zijn grenzen van kennen en kunnen (bv. durft ‘nee’ te zeggen) 

• Gebruikt krachtige taal (dus niet ‘een beetje’, ‘misschien’, …) 

• Reageert evenwichtig en beheerst op druk (negatieve reacties, tegenstand, 

verwijten, …) 

 

Samenwerken 

Niveau 1 - Informeert, pleegt overleg en werkt mee.  

• Stemt zijn inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep 

• Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening 

• Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht 

• Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van 

mensen 

• Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, 

geeft complimenten, …) 

Klantgerichtheid 

Niveau 1 - Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van 

belanghebbenden 

• Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort 

• Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast 

op 

• Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op 

een adequate manier op te lossen 

• Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en 

planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen 

en zelfs te overtreffen 

• Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing  

Plannen en organiseren  
Niveau 1 

Plant en organiseert zijn werk effectief. 



• Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden 

en verkrijgt zo overzicht 

• Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast 

• Houdt in zijn planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk 

• Gaat systematisch en stapsgewijs te werk 

• Controleert de voortgang van zijn werk en stuurt bij wanneer nodig 
 

Voortgangscontrole 

Niveau 1 - Bewaakt de voortgang van zijn werk. 

• Controleert zijn werk 

• Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en processen in de tijd / met 

betrekking tot mijlpalen en deadlines 

• Rapporteert tussentijds spontaan over de voortgang van zijn werk en geeft 

aan wanneer afspraken niet zullen gehaald worden 

• Legt vervolgafspraken en -activiteiten vast 

• Gaat regelmatig na welke zaken tegen wanneer beschikbaar moeten zijn en 

geeft er het juiste gevolg aan 

Zorgvuldigheid 

Niveau 2 - Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren. 

• Blijft onder tijdsdruk op details letten 

• Combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met 

kwaliteit 

• Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde 

nauwkeurigheid 

• Gebruikt hulpmiddelen om zijn werk te controleren 

• Maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden 

Integriteit  
Niveau 2  

Werkt discreet, eerlijk en betrouwbaar 

Veiligheid 

Niveau 1  

Volgt nauwkeurig de geldende veiligheidsvoorschriften en is alert voor 

mogelijke risico’s. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


