
 
Wil je mee instaan voor de orde en netheid van ons politiecommissariaat? Versterk dan ons 

onderhoudsteam! De lokale politie van PZ Demerdal-DSZ 
is op zoek naar een  

 
deeltijdse  

ONDERHOUDSMEDEWERK(ST)ER 
 
 

Je taken 
Je zal onder de verantwoordelijkheid van de coördinator niet-operationele steun instaan voor o.a.: 
- het onderhoud en de reiniging van het politiegebouw te Diest; 
- de voorbereiding van zalen voor vergaderingen (o.a. koffie). 
- In uitzonderlijke gevallen is inzet in ons wijkkantoor te Scherpenheuvel-Zichem niet uitgesloten 

(vervoerfaciliteiten worden voorzien). 
 
Profiel 
Ervaring als schoonma(a)k(st)er is wenselijk; 
De medewerker heeft een grondige kennis van de verschillende taken;  
Er wordt van de medewerker verwacht dat men: 

o de nodige discretie en vertrouwelijkheid aan de dag legt;  
o hulpvaardig is en zin voor initiatief heeft; 
o ordelijk en zeer nauwkeurig werkt; 
o zelfstandig en verantwoordelijk is; 
o zich flexibel opstelt en in teamverband kan werken. 

 
Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie 
Geen diploma- en studievereisten, wel een praktische kennis van onderhouds- en 
schoonmaaktechnieken; 
Kennis van het Nederlands is vereist. 
 
Aanbod 

- Deeltijdse, contractuele betrekking voor onbepaalde duur (23u/week); 
- Graad: Hulpkracht (niveau D) - Aanvangswedde volgens barema (DD1);  
- Tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs voor het woon-werkverkeer met het 

openbaar vervoer of per fiets; 
- Gratis hospitalisatieverzekering; 
- Minimum 32 halve verlofdagen per jaar. 

 
Plaats tewerkstelling 
Politiezone Demerdal-DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest – Dienst niet-operationele steun 
 
Waar en hoe solliciteren 
Het volledige kandidaatsdossier dient overgemaakt te worden: 

o per post: PZ Demerdal-DSZ, T.a.v. dienst HRM, Leuvensestraat 92, 
3290 Diest OF 

o per mail: pz.demerdal.hrm@police.belgium.eu  
Het kandidaatsdossier bevat volgende documenten: 

o sollicitatiebrief en C.V. met vermelding van de functie 
(onderhoudsmedewerker - niveau D - hulpkracht); 

o recent uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud). 
Solliciteren kan tot en met zondag, 03 oktober 2021. 

 
Selectie 
Interview met de coördinator dienst niet-operationele steun en de teamchef personeel. Er wordt een 
wervingsreserve van één jaar samengesteld. 
 
 
Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen bij Seppe Vlaeminck of Caroline Kennes - PZ Demerdal-
DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest – Tel. 013/358.782 – Mail: pz.demerdal.hrm@police.belgium.eu. 


