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Werken voor de Scholengroep 5,
dat betekent werken in één van 
de Mechelse scholen uit het GO!
onderwijs. Je maakt er deel uit 
van een team met veel energie 
die elke dag mee bouwen aan 
een nette schoolomgeving voor 
iedereen!

Kan jij je vinden in deze waarden?
Dan hebben we een match!

• Klantgericht
• Zin voor 
verantwoordelijkheid
• Flexibiliteit
• Discretie

Poetshulp - mobiele ploeg
Scholengroep 5

Scholengroep 5 is op zoek naar een enthousiast poetswonder voor het 
netjes houden van hun scholen. Je komt terecht in één van de scholen 
van het GO-onderwijs. 

Je bent inzetbaar bij vervanging van afwezigen en krijgt extra taken in 
verschillende scholen.

Je werkt 20 uren per week.

Je motivatie is het 
allerbelangrijkste
voor ons. Wel zijn er een paar
dingen die je moet weten als je 
deze functie graag wil invullen:

• Al wat poetservaring is leuk
maar zeker niet noodzakelijk!
Dan voorzien we een opleiding
‘professionele schoonmaak’
voor je.

• Je beschikt over een bewijs van 
goed gedrag en zeden 
(uittreksel uit strafregister 
model 2).

• Je komt terecht in een
schoolomgeving en werkt 20 
uren per week, na de schooluren.

• Je bent flexibel en kan 
zelfstandig werken. 

Naast een bangelijke job en 
fijne collega’s mag je ook nog 
dit verwachten:

• Contract van 20 uur/week.

• Contract bepaalde duur van 
3 maanden met mogelijkheid 
tot verlenging.

• Bruto aanvangsloon 
€1928.60 /maand (voor een 
voltijdse tewerkstelling van 
38 uur)

• Aanvullende op je loon krijg 
je haard- of 
standplaatstoelage.

Verschillende scholen 
mogelijk

Je fiets kan in een 
fietsenstalling of 
parkeergarage.

De meeste scholen zijn vlot 
bereikbaar met de bus.

Niet elke school heeft parking
voor je wagen. We raden
sowieso aan om met de fiets of
openbaar vervoer te komen.

Niet elke school is bereikbaar 
met de trein.

www.sgr5.be
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