
Met jou Door jou Voor jou

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

Coach schoonmaakteam
Scholengroep 5

Scholengroep 5 is op zoek naar twee gedreven teamleiders voor het
aansturen en coachen van een team van een 6-tal schoonmakers.

Je zorgt voor het opmaken van de planning, logistieke ondersteuning (oa. voorzien 
van voldoende poetsmaterialen en sanitaire voorzieningen) en zorgt dat de 
schoolomgeving elke dag blinkt.

Je onderhoudt een goed contact met de school, je team en je rechtstreekse 
verantwoordelijke.

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

• Je hebt de nodige kennis
(machines, technieken en
kleurcodes) over schoonmaken
in een professionele
omgeving.

• Je Nederlands is voldoende
sterk om een team aan te
sturen en te motiveren om het
beste van zichzelf te geven.

• Je bent organisatorisch en
zorgt voor een correcte
planning en (logistieke)
opvolging.

• Je bent klantvriendelijk en
goed in het onderhouden van
contacten met zowel je team,
leidinggevende als de school.

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

• Contract van 27 of 24 uur/week, 
afhankelijk van de school.

• Bruto aanvangsloon zonder 
anciënniteit: €1989.22/maand (voor 
een voltijds tewerkstelling van 38 
uur) (aantoonbare 
anciënniteitsjaren kunnen worden 
meegenomen).

• Aanvullende op je loon krijg je 
haard- of standplaatstoelage

• Een interessante verlofregeling, 
vergoeding woon-werkverkeer met 
openbaar vervoer, ondersteuning 
op de werkvloer & eindejaars- en 
vakantietoelage.

Meerdere scholen

Je ziet de adressen op de 

volgende pagina! 

Je fiets kan in een
parkeergarage of 
fietsenstalling.

Er zijn buslijnen die bij de 
scholen halt houden.

We raden je aan om met de 
fiets of openbaar vervoer te 
komen.

Niet elke school is bereikbaar 
met de trein.

www.sgr5.be



Met jou Door jou Voor jouUurroosters 

School Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mechelen 
(27u)

15u-20u 15u-20u 12u-19u30 15u-20u 15u-20u

Hombeek 
(31uu)

14u30-20u30 14u30-20u30 15u-20u 14u30-20u30 14u30-20u30

Uurroosters en adressen 

School Adres

Busleyden - Campus Pitzemburg Bruul 129
2800 Mechelen

Esdoorn Bankstraat 29
2811 Hombeek

Adressen 


