
 

vzw West-Vlaams Facilitair Instituut voor 
Veiligheidsdiensten 

Diksmuidse Heirweg 6 
8210 Zedelgem 

 
Faciliterende partner in het 

 

De vzw WFIV werft onderhoudspersoneel (m/v) aan in contractueel verband voor onbepaalde 
duur: 

• een halftijdse medewerker “schoonmaak onderhoud” (m/v) (O/REF: AW/WFIV/2020/01) 
 
Vereisten voor de betrekking:  

1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;  
2. burgerlijke en politieke rechten genieten;  
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;  
4. voldoen aan de functiebeschrijving;  
5. slagen voor een selectieproef.  

 
Aan deze punten moet worden voldaan bij de indiensttreding.  
 
Inhoud van de opdracht:  
De vzw’s WOBRA en WPS (opleidingspartners in het POV) organiseren in West-Vlaanderen de 
wettelijk voorziene opleidingen voor brandweer-, ambulance, reddings- en politiediensten (meer 
info op www.campuspov.be). Voor de algemene diensten, waaronder ook het onderhoud, wordt 
een beroep gedaan op de facilitiaire vzw WFIV. Het onderhoudspersoneel staat – in samenwerking 
met de directeur en zijn diensten – in directe relatie tot de technisch hoofdmedewerker (zie ook de 
functiebeschrijving). 
 
Werkplek  
Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten (Campus POV), Diksmuidse Heirweg 6, 
8210 Zedelgem 
 
Bezoldiging:  
Aan de onderhoudsmedewerker wordt een aantrekkelijk loon toegekend: 
 

o Medewerker schoonmaak onderhoud: verloning in het niveau E (E1-E3). Naargelang 
het aantal meeneembare relevante dienstjaren bedraagt het bruto maandloon €  
1.922,77 (min.) tot € 2.401,65 (max.). Verder worden volgende voordelen toegekend: 
20 dagen vakantie en 10 dagen extralegale vakantie; maaltijdcheques; een gratis 
groepsverzekering (tweede pensioenpijler) en een gratis hospitalisatieverzekering 
(met mogelijkheid tot aansluiten van de gezinsleden tegen voordelig tarief). 
 

Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk te solliciteren uiterlijk op 28 februari 2020. Een 
preselectie kan gebeuren op basis van vergelijking van de ingezonden sollicitatiedossiers. Voor de 
weerhouden kandidaten volgt een proef en een gesprek. Zend uw sollicitatiebrief en curriculum 
vitae met duidelijke vermelding naar het referentienummer van de betrokken vacature, naar Hans 
Desmyttere, Algemeen Directeur van de vzw WFIV, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem of 
vacature@campuspov.be.  
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Functiebeschrijving onderhoudsmedewerker (schoonmaakonderhoud / technisch 
onderhoud 
 

Schoonmaak/onderhoud (niveau E)  
(O/REF: AW/WFIV/2020/01) 
Taakomschrijving: 

• Schoonmaak / Onderhoud (uitvoerende taak op basis van programma) 
o Voldoende frequent poetsen van lokalen, burelen en toebehoren 
o Toiletten schoonmaken 
o Vloeren en meubilair schoonmaken 
o Signaleren van problemen vastgesteld tijdens het uitoefenen van de functie 
o Helpen oplossingen voorstellen om op een meer efficiënte wijze te komen tot een propere en nette 

infrastructuur 
o Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken 
o Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden 
o Afbakenen van gladde zones 
o Handdoek- en zeepverdelers bijvullen 
o Klaarzetten van leslokalen en vergaderzalen 

 
Competenties: 

• Initiatief nemen 
• Flexibel zijn 
• In teamverband kunnen werken 
• Resultaat gericht werken, met eigenaarsschap op basis van gedetailleerd programma 
• Kennis hebben van product- en materiaalkennis 

 
Tewerkstellingsgraden: 

• een halftijds betrekking (M/V) 

• Voorzien van vroege shifts (desgevallend een late schift mogelijk) 

 
 


