
 

 

 
Groep INTRO vzw 

zoekt  
een opleider poetstechnieken  

voor werfreserve in Brussel en rand 
 

 

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke 

groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info op www.groepintro.be  

 
Voor het project Opleiding ‘schoonmaak in de zorgsector’ is Groep INTRO op zoek naar een opleider 

poetstechnieken, als werfreserve. Het project bestaat er in werkzoekenden op te leiden tot 

schoonmaakhulpen, bij voorkeur in de zorgsector (ziekenhuizen, RVT’s…). 

 

Het TAKENPAKKET van een poetsopleider: 

 Voorbereiden, plannen en geven van algemene en technische  opleidingsmodules 

(schoonmaakgereedschappen, productenkennis, schoonmaakmethodes- en technieken, 

toepassen van de algemene schoonmaakprincipes, arbeidsattitude- en sleutelvaardigheden, 

kennismaking met de sector,...)  

 Aanleren van deze competenties op de opleidingsvloer 

 Creëren van een veilig en werkbaar opleidingsklimaat 

 Begeleiden van het individuele traject van de deelnemers: evalueren, opvolgen op de opleidings- 

en stagevloer… 

 Adviseren over aankopen materiaal / beheren van materiaal 

 Administratieve en logistieke taken 

 Managen van de eigen opdracht 

 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

 Minstens twee jaar ervaring binnen de professionele schoonmaak  

 Aantoonbare ervaring in het begeleiden van groepen/goesting om dit te leren 

 Beschikken over pedagogische vaardigheden (kennis kunnen overbrengen aan deelnemers, 

verschillende werkvormen kunnen hanteren, ervaringsgericht kunnen opleiding geven) 

 Affiniteit met de beoogde doelgroep  

 Beschikken over basis administratieve- en computervaardigheden 

 Beschikken over organisatorische vaardigheden 

 Zich kunnen inleven in het denken en de verwachtingen van werkgevers 

 Bij voorkeur beschikken over een rijbewijs B en eigen wagen 

 

Het AANBOD 

 een deeltijds contract van 80% 

 verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema b1c 

 een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

 omkaderd door gemotiveerd team en een teamverantwoordelijke 

http://www.groepintro.be/


 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISCH 

 Kandidaatstelling met cv en motivatiebrief t.a.v. annemie.vandenhende@groepintro.be 

 Kandidaten die weerhouden worden, nodigen we uit voor een gesprek met schriftelijke 

voorbereiding 

 Werklocatie: Dorpsstraat 30 – 1070 Anderlecht (max. 1x per week Vilvoorde of Buizingen) 

 Je kan het basisprofiel opvragen via onderstaande gegevens 

 

VRAGEN? 

Mailen naar annemie.vandenhende@groepintro.be 

Of bellen op GSM: 0499 533 734 

 
“Wij staan sterk door de kwaliteiten van elke medewerker. Daarom voeren wij een actief 

diversiteitsbeleid.” 

 
 
 
 

 


