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POLYVALENT TECHNISCH ONDERHOUDSMEDEWERKER
Niveau D
FWI / Belspo: Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte - Aeronomie , Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen , Koninklijke Sterrenwacht van België en Planetarium , Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium
JOBINHOUD:
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van administratieve, technische of gespecialiseerde
gebouwen en gemeenschappelijke ruimtes in de gebouwen. Dit betekent dat:
- Je stofzuigt, veegt, wast, stoft, maakt kantoren, lokalen gangen sanitair, meubels, ramen,
tentoonstellingsruimten en vergaderruimten schoon.
- Je leest de etiketten en volgt de instructies voor het gebruik van de producten.
- Je maakt de keuze en dossering van de producten volgens de te behandelen oppervlakten.
Je controleert de netheid van de lokalen. Dit betekent dat:
- Je de netheid van de lokalen nagaat.
- Je de te desinfecteren oppervlakten identificeert.
- Je de vereiste discretie bij interventies in bezette lokalen respecteert.
- Je afwijkingen of storingen signaleert en meldt bij de vakmannen.
Je bent verantwoordelijk voor routineonderhoud en opslag van de gebruikte apparatuur. Dit
betekent dat:
- Je verantwoordelijk bent voor het uitzetten van de benodigde producten en gereedschappen.
- Je materialen en machines na gebruik reinigt.
- Je de methodische producten na gebruik opruimt.
- Je giftige producten van anderen scheidt.
Je controleert de aanvoer van materialen en producten. Dit betekent dat:
- Je de kwantiteit en kwaliteit van de producten controleert.
- Je de houdbaarheidsdatums van producten identificeert.
- Je bij de verantwoordelijke mondeling of schriftelijk de aanvraag doet voor de benodige materialen
en producten.
Je zorgt voor de afvalverwerking. Dit betekent dat:
- Je vuilniszakken vervangt.
- Je de verschillende soorten afvalstoffen in de daarvoor bestemde containers deponeert.
- Je het afval volgens de voorschriften sorteert.
Afhankelijk van de dienst van tewerkstelling behoren weekendprestaties eveneens tot het
takenpakket.
PROFIEL:
Niveau D
AANBOD:
Statutair of contractueel, verloning volgens niveau, voordelen (gelijk voor iedereen: meer variatie
volgens FWI)

SELECTIEPROCEDURE:
Via Selor

