Poetshulp
Hoe ziet mijn job eruit?
Ik doe het onderhoud van ruimtes, lokalen en
kamers en zorg ervoor dat deze ruimtes proper
blijven. Ik gebruik materiaal zoals borstels, doeken,
reinigingsproducten en machines zoals een
boenmachine, een stofzuiger, … Een (ziekenhuis)
kamer reinigen en ontsmetten kan ik als geen ander.
Ik hanteer professionele schoonmaaktechnieken
en draag aangepaste professionele kledij. Ik pas de
hygiëne- en veiligheidsmaatregelen toe in mijn werk.
Ik controleer de voorraad van gereedschap, materiaal
en producten van de werkpost en vul deze aan.

Waar en wanneer
werk ik?
Ik kan in verschillende soorten organisaties
werken, zoals een kinderdagverblijf, een
ziekenhuis, een woon- en zorgcentrum,
voorzieningen voor personen met een handicap,
bijzondere jeugdzorg of binnen de gezinszorg.
Ik werk soms in speciale ruimtes, zoals laboratoria
of operatiekamers. Afhankelijk van waar ik werk
heb ik regelmatige of wisselende uren. Ik kan ook
deeltijds werken.

Ik werk graag met en voor …
ANDERE MENSEN, IN EEN ONDERSTEUNENDE
FUNCTIE

MET WIE WERK IK
SAMEN?
Ik werk alleen of in een team. Ik kom
vaak in contact met mensen, bv.
bejaarden, patiënten, kinderen, …
Ik werk alleen of onder toezicht van een
ploegverantwoordelijke.

WELKE OPLEIDING
KAN IK VOLGEN?
Er is geen speciale opleiding nodig. Om
een streepje voor te hebben kan ik bij de
VDAB wel een opleiding ‘professionele
schoonmaaktechnieken’ volgen. Daardoor kan
ik nadien ook gemakkelijker ploegverantwoordelijke worden.
Wanneer ik in de openbare sector ga werken
moet ik slagen voor een examen en aan een
aantal andere voorwaarden voldoen.
Je kan ook een opleiding volgen aan het hoger
onderwijs. Meer informatie hierover op:
www.onderwijskiezer.be.

Ik kies voor
POETSHULP want:
• Ik kom graag in contact met mensen
• Ik weet welk product ik moet gebruiken
• Ik heb aandacht voor details
• Ik kan mijn taken goed organiseren
• Ik kan me aanpassen aan verschillende
omstandigheden

