Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel in
opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant, onder meer door het
beheren van zeven gemeenschapscentra. Wij hebben een:

VACATURE
POETSMEDEWERKER
Deeltijds (19 uur/week)
voor GC de Bosuil in Jezus-Eik
Zoek je een nieuwe job waarin je kan werken in een gemeenschapscentrum? In een
gemeenschapscentrum worden culturele voorstellingen georganiseerd, verenigingen repeteren er, er
zijn dansworkshops voor kinderen, vergaderingen … Er komen dus veel verschillende mensen. Vind
je dat leuk? Dan is deze job iets voor jou!
Wat is de job?
-

Je maakt alle lokalen van GC de Bosuil proper. Dat is fijn voor de mensen die in ons centrum
komen.
Je zet het lokaal en het materiaal klaar voor de verenigingen, klanten en artiesten.
Je ruimt alle lokalen na gebruik op. Zo kunnen ze snel opnieuw gebruikt worden.
Je sorteert al het afval en zet het klaar voor de vuilnisophaling.

Wie ben jij?
-

Je spreekt Nederlands en je begrijpt gesproken en geschreven instructies in het Nederlands.
Je kan goed en netjes poetsen en let op de details. Je ziet welke taken er moeten gebeuren.
Je werkt goed door om al je werk gedaan te krijgen en je checkt regelmatig wat er nog moet
gebeuren.
Je houdt van samenwerken en meedenken en je kan goed praten met anderen.
Je kan je gedrag of manier van werken aanpassen als dat nodig is.
Je reageert vriendelijk en beleefd op vragen.
Je bent vrij om (ongeveer) tweewekelijks op zondagvoormiddag te werken.
Je kan de Bosuil in Jezus-Eik gemakkelijk bereiken, ook in het weekend.

Wat krijg je van ons?
-

Een deeltijds arbeidscontract (19u/week) van onbepaalde duur.
Een aangepast loon, aangevuld met extralegale voordelen, bijvoorbeeld een groeps- en
hospitalisatieverzekering.
Gunstige verlofregeling

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan ten laatste op woensdag 23 januari een motivatiebrief en je cv
t.a.v. Sabrina Dal Zotto, coördinator HR naar vacature@derand.be (meer info: 02 454 86 55). De
selecties zijn voorzien op dinsdag 29 januari.
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