
 

Functiebeschrijving 

Medewerker Schoonmaak  
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Medewerker Schoonmaak 

Loonschaal:  D1-D3 

Rapporteert aan: ploegbaas  

 

Doel van de functie 
 

Je staat in voor de schoonmaak van de diverse stadsgebouwen. Dit kan gaan over één 

gebouw of diverse kleinere locaties. Concreet kan dit een sportcentrum, bibliotheek, 

ontmoetingscentrum, schouwburg, muziekcentrum, museum, jeugdcentrum, … zijn. Binnen dit 

gebouw sta je in voor de schoonmaak van alle onderdelen in de ruimtes voor bezoekers, 

sanitair, kantoorruimtes, …   

In sommige teams worden de schoonmaaktaken gecombineerd met logistieke taken. 

Voorbeelden hiervan zijn vergaderruimtes klaarzetten en opruimen (tafels, stoelen, koffie), 

boodschappen doen, frigo’s aanvullen, afwassen, … . Deze taken zijn afhankelijk van de 

specifieke werkingen binnen de teams.  

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je voert de schoonmaak- en onderhoudstaken in de stadsgebouwen uit. Dit gebeurt 

volgens een planning op basis van de openingsuren en het gebruik. Je staat in voor 

de zorgvuldige schoonmaak van alle ruimtes in het gebouw, zowel de ruimtes voor 

bezoekers, sanitair, kantoorruimtes, personeels- en vergaderruimtes.  

 

• Je hebt aandacht voor netheid. Achtergelaten spullen neem je weg, eventuele vuile 

glazen en kopjes ruim je af. Je ledigt de vuilnisbakken en papierafvalbakken en zorgt 

dat de meubels na de schoonmaaktaken terug op hun plaats staan.  

 

• Je vult het sanitair en hygiënische materiaal (bv toiletpapier, zeep, …) aan in de 

sanitaire ruimten. 

 

• Je onderhoudt de poetsmaterialen en poetsmachines.  

 

• Je neemt logistieke taken binnen de werking van het team. Deze taken zijn 

afhankelijk van de specifieke werking. Het kan gaan om het klaarzetten en opruimen 



 
van vergaderzalen (tafels, stoelen, koffie, …), boodschappen doen, frigo’s aanvullen, 

afwassen, bestelling van het poetsmateriaal, … . 

 

Kenniscompetenties 
 

• Basiskennis van onderhoudstechnieken en onderhoudsproducten 

•  

Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 1 
 
1.1 Je reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van interne klanten of burgers 

 

2. Samenwerken – niveau 1 
 
2.1 Je werkt constructief mee in het team. Je stelt je loyaal en betrokken op. 

 

3. Integriteit – niveau 1 
 
3.1 Je handelt correct en respecteert de regels. 

 

4. Kostenbewustzijn – niveau 1 
 
4.1 Je stelt je kostenbewust op. 

 

5. Veranderingsgericht – niveau 1 
 
5.1 Je staat open voor verandering. 
 

 

Functiegebonden competenties 
 

1. Taakuitvoering en werkorganisatie – niveau 1 

 

2.1.Je voert zelfstandig taken uit. 

 

2. Flexibiliteit – niveau 1 

 

3.1. Je past je planning, aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 

 

3. Initiatief en proactiviteit – niveau 1 

 

4.1. Je neemt verantwoordelijkheid en acties op binnen je takendomein (reactief) 

 



 
4. Kwaliteitsgericht – niveau 1 

 

5.1. Je bewaakt de kwaliteit van het eigen werk 

 


