Compaan zoekt jouw talent!
Compaan-Con Brio vzw is een maatwerkbedrijf gespecialiseerd in schoonmaak en catering. Wij zijn actief in klassieke
schoonmaakopdrachten, zoals kantoorruimten en appartementen. In vele gemeenten in Oost-Vlaanderen zijn we gekend
voor de vakkundige aanpak van interieuronderhoud van waardevol patrimonium of de schoonmaak van publieke
voorzieningen zoals de niet-commerciële schuilhuisjes van De Lijn.
Voor onze vestiging in Oostakker zijn wij op zoek naar een:

WERKLEIDER SCHOONMAAK
Wat doe je?
 Je gaat dagelijks de baan op en bezoekt verschillende werkvloeren per dag om onze poetsploegen te begeleiden in het
uitvoeren van hun werk.
 Je kan het werk op werven overnemen bij ziekte of verlof van een vaste medewerker.
 Je waarborgt de kwaliteitsgarantie van de opdrachten: je volgt die op en evalueert de uitvoering.
 Je zorgt voor tevreden klanten. Je bemiddelt op een professionele manier met klanten over eventuele opmerkingen in
verband met de poetsopdracht en handelt klachten op een correcte manier af.
 Je hebt kennis van de courante schoonmaakproducten en -technieken, en kan vlot overweg met schoonmaakmachines.
 Als coach motiveer je de medewerkers dag in dag uit. Hebben ze vragen of opmerkingen? Dan weten ze dat ze bij jou
terecht kunnen.
 Je stelt verslagen op en vult observaties in.
 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer.

Wat verwachten we van jou?










Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in professionele schoonmaak.
Poetstechnieken en -machines hebben voor jou geen geheimen.
Je denkt klantgericht, bent communicatief, tactvol en beleefd.
Je bent flexibel.
Je hebt kennis van de veiligheidsregels.
Ervaring in het leidinggeven of het aansturen van ploegen is een pluspunt.
Je kan zelfstandig werken.
Met jouw enthousiasme draag je bij aan een aangename en energieke groepssfeer.
Je hebt kennis van MS Outlook, Word en Excel.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
 Je beschikt minstens over een diploma secundair onderwijs, maar genoot bij voorkeur ook hoger onderwijs.
 Je hebt een rijbewijs B. Voor de verplaatsingen tijdens de werkuren maak je gebruik van een bedrijfswagen. Je hebt
geen schrik in het verkeer en kan vlot navigeren in de regio Gent en de provincie Oost-Vlaanderen.
 Vaardigheden in onderhoud en poetsen zijn een absolute must.

Wat mag je van ons verwachten?
 Je komt terecht in een kleine organisatie en maakt deel uit van een team van vijf mensen. Wij bieden een boeiende en
afwisselende job waar teamgevoel en samenwerking zeer belangrijk zijn.
 Je start iedere morgen stipt om 7u45 en eindigt om 16u15 (op woensdag om 14u15).
 Je wordt ¾ tot voltijds in dienst genomen als werkleider schoonmaak met een contract van onbepaalde duur.
 Een correcte verloning.

Hoe solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief naar bert.boone@compaan.be met vermelding ‘vacature werkleider schoonmaak’.
Solliciteren is mogelijk tot en met 25 augustus 2017.
Compaan wenst als werkgever aandacht te besteden aan het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Motivatie en
competenties zijn voor ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst of handicap.

Compaan hecht belang aan de kwaliteiten van medewerkers en maakt geen onderscheid naar leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst, handicap,
godsdienst of filosofische overtuiging.

