
 

 

Vacature: 
 

Onderhoudsmedewerker CALog niveau D 
 

Deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur t.e.m. 31.12.2020  
19u per week –  verspreid over 5 werkdagen 

 

Functieomschrijving: 
De lokale politie Voorkempen is op zoek naar een gemotiveerde onderhoudsmedewerker. Je voert allerhande 
netheids-, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit en dit in het kader van de voorkoming van de 
verspreiding van het Corona virus. 
De onderhoudsmedewerker behoort tot het administratief en logistiek kader van het niveau D en draagt de 
gemene graad van hulpkracht. 
 
Dit omvat o.a. volgende taken: 

• de burelen, de voorzieningen en materialen in alle lokalen en ruimten afstoffen, afwassen én desinfecteren; 

• onderhoud van het interieur van de dienstwagens (afstoffen, afwassen en desinfecteren alsook stofzuigen); 

• indien nodig vervangen onderhoudsmedewerker van de politiepost Malle of Zoersel bij diens afwezigheid 

• uitwassen kledij (functieuitrusting); 

• wekelijks onderhoud koffiemachines; 

• klaarzetten en opruimen van vergadering- en gespreksruimten; 

• planten water geven. 
 

Wij bieden: 

• een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur t.e.m. 31.12.2020 van 19u per week verspreid over 5 
werkdagen telkens in de voormiddag; 

• de aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal DD1 (een gepersonaliseerde loonsimulatie kan via 
mail opgevraagd worden); 

• gratis hospitalisatieverzekering; 

• een afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten. 
 
Profiel: 

• je spreekt vlot Nederlands; 

• je bent Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie; 

• je bent ten minste 18 jaar oud op datum van indiensttreding; 

• er is geen diplomavereiste; 

• je bent zeer flexibel, werkuren kunnen eventueel wijzigen in functie van noodzakelijkheden; 

• je kan zelfstandig, net en ordelijk werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst; 

• je hebt een grondige kennis van poetstechnieken, –producten, de veiligheidsvoorschriften en 
gevarensymbolen. 

• je zet jezelf ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven en door een hoge netheid na 
te streven; 

• je kan snel, efficiënt en met de nodige discretie werken; 



 

• je kan verschillende huishoudtoestellen, o.a. afwasmachine, koffiemachines, wasmachine,… op de juiste 
wijze bedienen, poetsen en onderhouden; 

• je kan in uiterste stilte werken en dit zonder collega’s te storen; 

• je hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken af binnen de 
vooropgestelde termijnen; 

• je werkt veilig en ergonomisch; 

• je draagt bij tot een positieve werksfeer; 

• je bent open van geest en legt spontaan rekenschap af; 

• basiskennis van PC gebruik; 

• je bent hulpvaardig; 

• je hecht voldoende belang aan persoonlijke hygiëne. 
 
Het kunnen voorleggen van relevante ervaring is een meerwaarde. 
 
Plaats van het werk: 
Centraal onthaalpunt, Vaartdijk 15 te 2960 Brecht 
 
Inlichtingen betreffende de vacature: 
Diensthoofd HRM: Veronique Berat 03/210 42 31 of pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu  
 
Een gepersonaliseerde loonsimulatie kan via mail opgevraagd worden.  
 
Solliciteren: 
Enkel via mail: pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu  
 
Een volledig inschrijvingsdossier bevat het volgende:  
1. een sollicitatiebrief; 
2. een CV;  
3. de biografische vragenlijst burgerpersoneel; 
4. een recent uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud): dit mag later aan het dossier 

toegevoegd worden. Raadpleeg de website van uw gemeente voor alle details over de aanvraag. 
 
 
Uiterste inschrijvingsdatum: 21.06.2020 
Enkel de eerste 10 inschrijvingen waarvan het dossier volledig is (met uitzondering van een recent uittreksel uit 
het strafregister) zullen worden aanvaard. 
 
Het selectiegesprek zal doorgaan op woensdag 1 juli 2020.  
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