Compaan-Con Brio vzw is een maatwerkbedrijf actief in onder meer 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. We zoeken een:

Begeleider schoonmaak
Compaan Oostakker (standplaats)

Deeltijds (4/5 – aantal uur per week is bespreekbaar)

Wat doe je?
✓ Je coacht en motiveert onze maatwerkmedewerkers. Je bent hun belangrijkste aanspreekpunt.
✓ Je gaat dagelijks in interactie met de schoonmaakteams en bezoekt hen op regelmatige basis op het terrein.
✓ Je voert op regelmatige basis gesprekken met de maatwerkmedewerkers in nauw overleg met de planner.
✓ Je bent de beheerder en verantwoordelijke voor het bijhouden en het up-to-date houden van de persoonlijke
ontwikkelingsplannen van onze maatwerkmedewerkers.

✓ Je onderhoudt de contacten met de toeleiders en staat in voor de intake-gesprekken bij stage of aanwerving.
✓ Je ondersteunt de andere begeleiders en kan werven overnemen bij ziekte of verlof van een begeleider.
✓ Als coach motiveer je de medewerkers en collega’s dag in dag uit.

Wat verwachten we van jou?
✓ Je werkt zelfstandig en bent administratief sterk.
✓ Je hebt ervaring in het voeren van professionele gesprekken.
✓ Je hebt kennis van MS Outlook, Word en Excel en bent bereid je in te werken in andere door ons gebruikte
programma’s.

✓ Ervaring in het leidinggeven of het aansturen van ploegen is een pluspunt.
✓ Je denkt klantgericht, bent communicatief, tactvol en beleefd.
✓ Je bent exibel.
✓ Je hebt ervaring met het voeren van professionele gesprekken (zowel zakelijke als begeleidingsgesprekken).
✓ Met jouw enthousiasme draag je bij aan een aangename en energieke groepssfeer.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
✓ Je beschikt over een bachelordiploma bij voorkeur in een sociale richting of gelijkwaardig door ervaring.
✓ Je bent vertrouwd met maatwerk en bent gedreven om met onze medewerkers aan de slag te gaan.
✓ Je bent klantgericht en stressbestendig.
✓ Je bent planmatig en resultaatgericht aangelegd met gevoel voor verantwoordelijkheid.
✓ Je hebt een rijbewijs B.

Wat mag je van ons verwachten?
✓ Je komt terecht in een maatwerkbedrijf waar je deel uitmaakt van de omkadering (5 teamleden) die een groep
van +/- 40 maatwerkmedewerkers begeleidt.

✓ Je standplaats is Muizelstraat 49 in Oostakker.
✓ Wij bieden een boeiende en afwisselende job waar teamgevoel en samenwerking zeer belangrijk zijn.
✓ Je wordt deeltijds (4/5) in dienst genomen (aantal uur per week is bespreekbaar) met een contract van bepaalde
duur van 6 maanden met optie op een vast contract.

✓ Een correcte verloning.

Hoe solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief naar onderstaand e-mailadres. Vermeld ‘Vacature begeleider schoonmaak’ in het
onderwerp. Solliciteren is mogelijk tot en met 22 februari 2019.

Bernard Cnockaert
Manager
bernard.cnockaert@compaan.be
0478 88 23 38

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.

