
 

                                     
VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende initiatieven op opvoedkundig en onderwijs 

vlak. Deze initiatieven richten zich naar jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen. 

PC Wagenschot zoekt binnen campus MFC Heynsdaele:  

2 x Schoonmaakmedewerker (v,m,x) 

19u of 15,2u 

Samen sterker in het creëren van kansen! 

Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en 
emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een methodische en zorgzame manier kansen te creëren met en voor 

onze jongeren.  
 

We zijn op zoek naar een schoonmaakmedewerker (v,m,x) voor campus MFC Heynsdaele te Ronse. Je wordt tewerkgesteld 
binnen het team medewerkers van de onderhoudsdienst. De voornaamste opdracht is het uitvoeren van allerhande 
schoonmaakwerken zodat het domein netjes is voor zowel jongeren als personeel en zorgen voor de naleving van de 

hygiënische normen op de werkvloer. Je biedt ook logistieke ondersteuning bij bijzondere evenementen, cateringopdrachten en 
vergaderingen. Je handelt als ‘goede huismoeder’ in de leefgroepen en helpt de grootkeuken indien er in de keuken een tekort 

is aan personeel door bijvoorbeeld ziekte of verlof. 

 
Wie zoeken we?  

▫ Je schaart je achter de missie en visie van PC Wagenschot 
▫ Je beschikt over voldoende zelfinzicht 

▫ Je bezit een basiskennis van schoonmaaktechnieken, HACCP-normen, onderhoudsproducten 

▫ Je hebt bij het omgaan met producten bijzondere aandacht voor milieu en duurzaamheid 

▫ Geen specifieke ervaring of diploma vereist 

▫ Je bent bereid tot permanente bijscholing / je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk 

▫ Je bent bereid te participeren aan fondsenwervingsactiviteiten 

 
Ben jij dé persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze waarderende omgeving? 

In ruil voor talenten bieden we je: 

▫ een contract van onbepaalde duur voor 19u  

▫ een contract onbepaalde duur voor 15,2u  
(mogelijkheid om deze te bundelen tot 1 contract van 34.2u)  

verloning conform regelgeving Barema PC 319.01.  
mogelijkheid tot meenemen anciënniteit, aantrekkelijk verlofstelsel 

Solliciteren: 

Stuur uw sollicitatie met CV naar vacatures@wagenschot.be voor 2 december met als mededeling 'schoonmaakmedewerker’ 
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