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INFORMATIEBUNDEL 
 

Sollicitatieprocedure vervangingscontract 1 DT (19/38) 

contractuele schoonmaakster niveau E1 – E3. 
 

 

Het lokaal bestuur Kalmthout organiseert een sollicitatieprocedure voor de aanwerving van 1 

deeltijdse (19/38) contractuele schoonmaakster, niveau E1 – E3. 

Het betreft een vervangingscontract voor een zo snel mogelijke indiensttreding. 

 

Het OCMW Kalmthout is je juridische werkgever. 

  



 

2 / 10 

 

 

OVERZICHT VAN DE U AANGEBODEN INFORMATIE 

 

IN VERBAND MET UW KANDIDATUUR 

 

 

01. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden. 

 

02. Functiebeschrijving. 

 

03. Varia. 

 
04. Hoe solliciteren ? 
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BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 

- Slagen voor de selectieprocedure (sollicitatiegesprek). 

- In het bezit zijn een transportmiddel omwille van verplaatsing in gans de gemeente 

Kalmthout (fiets, bromfiets, auto). 

- Afleggen van een eed. 

- Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk 
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OCMW KALMTHOUT 
 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

 

DIENST: Maatschappelijke dienstverlening 

FUNCTIEBENAMING: Schoonmaakpersoneel DGAT 

 

 

1. Hoofddoel van de functie 
  

Het schoonmaakpersoneel maakt deel uit van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

(DGAT). Deze dienst beoogt ondersteuning van mantelzorgers en stimuleert de 

zelfredzaamheid van de zorgbehoevende. Het schoonmaakpersoneel werkt onder de dienst 

‘aanvullende thuiszorg’. 

 

Het onderhouden en het schoonmaken van woningen van zorgbehoevende gezinnen en 

ouderen.  

 

 

2. Plaats in de organisatie 
 

Rapporteert aan de dienstverantwoordelijke van de dienst gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg. 

 

 

3. Functie-inhoud (niet limitatief) 
 

3.1. Leidinggevende en/of coördinerende taken 

 

• Er zijn geen leidinggevende en/of coördinerende taken. 
 

 

3.2. Adviserende – beleidsondersteunende taken 

 

• Er zijn geen adviserende – beleidsondersteunende taken. 
 

 

3.3. Uitvoerende taken 

• Instaan voor het onderhoud van woningen van zorgbehoevende gezinnen en ouderen 

:  

-het schoonmaken van vloeren, ramen, deuren, kasten, houtwerk en apparaten; 
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-afstoffen en stofzuigen; 

-boenen van meubels; 

-afwas doen; 

-bedden opmaken en verschonen; 

• Deelnemen aan de maandelijkse teamvergaderingen; 

• Deelnemen  aan de vormingen die door de dienst worden georganiseerd; 

• Signaleren van onregelmatigheden, klachten, vragen, …. die je mogelijk ervaart bij je 

cliënt; 

• Het tijdig aanvragen en invullen van allerhande administratieve zaken omtrent 

verlofaanvragen, maandstaten, enz. . 

 
 

3.4. Communicatieve taken 

• Formuleren van suggesties en verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, 

klantgerichte dienstverlening. 

• Indien nuttig en/of noodzakelijk voor het welzijn van de cliënt, deelnemen aan 

thuiszorgoverleg en er de nodige ervaring en informatie uitwisselen.  

• Op een beleefde manier grenzen stellen wanneer taken van jou gevraagd worden door 

de cliënt die niet tot je takenpakket behoren. 

 

4. specifieke bevoegdheden. 
 

5. Verruimende bepalingen 

• Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. 

• Transparant, neutraal en onpartijdig opstellen. 

• De nodige competenties bezitten om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 

• Orde, netheid en hygiëne belangrijk vinden. 

• Flexibel zijn , sociaal voelend en klantgericht werken. 

• Geëngageerd zijn en het nodige verantwoordelijkheidsgevoel tonen. 

• Werk zien en initiatief nemen. 
 

 

6.  Functieprofiel 
 

6.1. Vereiste vakkennis 

• Goede kennis van onderhoudsmaterialen, -producten en –technieken. 

• Vlot Nederlands spreken en schrijven.  

 

 

6.2. Competenties 

Onderstaande competenties worden geconcretiseerd in een aantal gedragscriteria die als 

voorbeeld dienen voor de definiëring ervan. 
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Kerncompetenties 

 

Zorgvuldigheid 

• Werkt nauwgezet; 

• Komt afspraken na; 

• Controleert het eigen werk of laat dit controleren; 

• Inschatten van de gevolgen van bepaalde acties. 
 

Loyaal handelen 

• Toont respect voor de oversten; 

• Voert uit wat binnen het team of door de chef beslist is; 

• Verdedigt de beslissingen die binnen het team zijn genomen, ook als hij/zij die 

persoonlijk niet (volledig) kan onderschrijven; 

• Deelt voorstellen tot verbetering mee op het daartoe gepaste forum; 

• Volgt de correcte weg in de hiërarchische structuur. 

 

Gedrevenheid/ resultaatgerichtheid 

• Benoemt het te behalen resultaat in concrete termen en weet dit ook aan anderen over te 

dragen; 

• Onderneemt de acties die bijdragen aan het behalen van het resultaat; 

• Maakt afspraken die haalbaar zijn en komt deze na; 

• Investeert tijd en energie om een goed werk neer te zetten; 

• Controleert of zijn/haar werk beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen; 

• Levert ook bij routinewerkzaamheden de nodige inspanning om het werk te voltooien; 

• Controleert het eigen werk op fouten zodat een goed resultaat wordt afgeleverd; 

• Houdt vol tot de taak is afgewerkt; 

• Zet door, ondanks mentale en/of fysieke vermoeidheid. 

 

Samenwerken 

• Legt een ruzie met een collega bij; 

• Deelt zijn/haar mening mee binnen het team; 

• Integreert zich vlot in een team; 

• Toont interesse in de opvattingen van anderen; 

• Vindt de teamgeest zeer belangrijk; 

• Hecht veel belang aan een goed groepsgevoel. 

 

Competenties niveau E 

 

Begrijpen van informatie 

• Begrijpt elementaire instructies; 

• Vat snel elementaire begrippen; 

• Levert goed werk, ook als niet alle uitleg is gegeven; 
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• Schat correct in of hij/zij de gekregen instructies begrepen heeft; 

• Weet wanneer hij/zij anderen meer informatie moet vragen. 

 

Taken uitvoeren 

• Voert eenvoudige manuele en/of repetitieve taken op een zelfstandige manier uit; 

• Volgt de geldende voorschriften bij de uitvoering van manuele en/of repetitieve taken; 

• Gebruikt de technische hulpmiddelen op een correcte manier; 

• Gebruikt de juiste technische hulpmiddelen bij het uitvoeren van taken; 

• Gebruikt de nodige hulpmiddelen zonder hulp van anderen. 

 

Werk structureren 

• Deelt zijn/haar takenpakket op in deeltaken; 

• Legt een volgorde vast waarin hij/zij de taken zal uitvoeren; 

• Voert de taken uit in functie van de vastgelegde termijnen en prioriteiten; 

• Voert de taken op een systematische en consequente manier uit; 

• Bundelt gelijkaardige taken. 

 

Leren 

• Geeft zijn/haar kennis en ervaring op de werkplek door aan minder ervaren collega’s; 

• Demonstreert handelingen en werkwijzen; 

• Vertelt collega’s hoe ze een taak efficiënter kunnen uitvoeren; 

•  Deelt zijn ervaring en aanpak met collega’s; 

• Toont hoe de dingen moeten uitgevoerd worden; 

• Vraagt door bij onduidelijkheden om de boodschap zo goed mogelijk te begrijpen. 

 

Klantvriendelijkheid 

• Helpt klanten op een vriendelijke manier; 

• Blijft beleefd bij klachten; 

• Onderneemt concrete acties om problemen en klachten van klanten op te lossen; 

• Verleent correct service aan de klanten, ongeacht ras, geslacht, handicap,…; 

• Stelt zich hulpvaardig op; 

• Reageert snel en gepast op vragen van klanten; 

• Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of 

zoekt hulp; 

• Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant. 

 

Inschikkelijkheid tonen 

• Staat open voor alternatieve methoden en werkwijzen; 

• Aanvaardt de regels en procedures in de organisatie; 

• Volgt de geldende regels in de organisatie op correcte wijze; 

• Volgt instructies op; 

• Doet wat door de leidinggevende gevraagd wordt. 
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6.3 Bijkomende vereisten. 

• Brede kijk op mens en maatschappij. 

• Flexibiliteit inzake werkuren. 

• In het bezit zijn van een transportmiddel om zich te kunnen verplaatsen in gans de 

gemeente Kalmthout (fiets, bromfiets, auto). 

 

7. Functiewaarderingsniveau 
 

•  Niveau   : E 

•  Salarisschaal  : E1-E3 
 

8.  Beoordelaars 
 

• Eerste beoordelaar : Dienstverantwoordelijke gezinszorg en  
                                        aanvullende thuiszorg 

• Tweede beoordelaar : Hoofdmaatschappelijkwerker 
 

 

Voormelde functiebeschrijving en functieprofiel zijn niet beperkend en kunnen te allen tijde 

worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het OCMW van 

Kalmthout. 
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VARIA 

• Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. € 8,00 per prestatie van 07u36 

waarvan € 1,09 zelf ten laste wordt genomen. 

 

- Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor ook een 

vergoeding van € 0,24/km. 

 

• Volledige ten laste name openbaar vervoer in het kader van woon-werk verkeer. 

 

• Indien je reeds in het verleden gewerkt hebt in de privé-sector of als zelfstandige en indien 

de ervaring relevant is voor de functie, kunnen deze jaren meegerekend worden als 

anciënniteit bij de berekening van je maandwedde. 

Indien je reeds voor een ander openbaar bestuur hebt gewerkt, kunnen ook deze jaren 

meetellen als anciënniteit. Je dient dit te bewijzen aan de hand van tewerkstellingsattesten 

en functiebeschrijvingen.  

 

• Een geïndexeerde bruto-aanvangswedde van € 1 922,35 en een bruto-eindwedde van € 2 

401,13 (op jaarbasis, voltijds). 

Het bedrag van je netto maandwedde is afhankelijk van je niveau en trap binnen onze 

vastgestelde weddeschalen  (in functie van verworven anciënniteit) en van je  persoonlijke 

situatie (burgerlijke staat, personen ten laste enz.,…). Je kan steeds een weddesimulatie 

bekomen bij de dienst personeel en organisatie. 

 

• Goede balans werk/privé. 

 

• Gunstige verlofregeling. 
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HOE SOLLICITEREN ? 

 

 

Je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae. 

 

• Versturen per e-mail op volgend adres: 

examen@kalmthout.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de dienst personeel en organisatie 

van het OCMW, telefonisch op het nr. 03/620.15.63 of per mail op : hrm@kalmthout.be 

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de gemeente 

Kalmthout, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.   

Gemeente Kalmthout verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving 

(AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op 

www.kalmthout.be/privacy. 

mailto:hrm@kalmthout.be
http://www.kalmthout.be/privacy

