
VACATURE 

Medewerker 
Schoonmaak 
deeltijds of voltijds

 vast contract

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? 

· Onmiddellijk een vast contract

· Aantal werkuren per week bespreekbaar (min. 19u,
max. 38u)

· IFIC-verloning met overname van nuttige
anciënniteit en diverse extralegale voordelen o.a.
hospitalisatieverzekering, benefits at work, maaltijd-
cheques, fietsvergoeding.

· Een warme, open werksfeer waar mensen
(medewerkers en patiënten) centraal staan. Een
aanstekelijke #wijzijnPittem mentaliteit.

· Een groene werkomgeving waarin je kan wandelen,
sporten of gewoon ontspannen.

· Een cafetaria met een zeer divers en gezond aanbod
aan maaltijden tegen personeelstarief.

INTERESSE? 
Solliciteer telefonisch of schriftelijk bij Ingeborg 
Van Zandweghe, diensthoofd schoonmaak, via 051 
638 166 of ingeborg.VanZandweghe@sjp.be

Raadpleeg ook onze website voor meer info. 

Kliniek Sint-Jozef Pittem, Centrum voor 
psychiatrie en psychotherapie, staat voor 
een warme en innovatieve zorgaanpak. 
Ruim 300 collega’s zetten zich dagdagelijks in 
om mensen met een psychische kwetsbaarheid 
gespecialiseerde zorg op maat te bieden. 
In ons ziekenhuis is hygiëne een topprioriteit en 
daarom zoeken we versterking voor ons hechte 
schoonmaakteam.

OVER DEZE FUNCTIE 

· Je staat in voor de schoonmaak van de verschillende ruimtes in ons 
ziekenhuis, gebruik makend van professionele methodes en 
professioneel materiaal.

· Je werkt in een 12-wekelijks schema: je werkdag telt 8u/dag, met 
startuur tussen 6u45 – 7u30 in onderling overleg. Daarbij werk je 
max. 1 zaterdagdienst per 6 weken (van 12u30 tot 16u30).

WIE ZOEKEN WE? 

· Je bent onmiddellijk / zo snel mogelijk beschikbaar.

· Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook team- en klantgericht.

· Je gaat discreet te werk en toont steeds respect voor collega's en 
patiënten.

· Je bent bereid te werken in een omgeving waar patiëntenzorg 
centraal staat.

· Je hebt oog voor orde, netheid en een goede hygiëne.

· Geen specifiek diploma vereist. Het volgen van de VDAB-opleiding 
“professionele schoonmaaktechnieken” of ervaring in
“professionele schoonmaaktechnieken” is een pluspunt.

www.sintjozefpittem.be > Vacatures Ingeborg.VanZandweghe@sjp.be
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