
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Teamleider schoonmaak 
 

De Sint – Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt op mensenmaat en deel 

uitmaakt van het E17-netwerk. Het omvat 271 erkende bedden en 2 dagziekenhuizen. Meer dan 60 artsen en 600 personeelsleden werken 

er dagelijks aan de zorg voor de patiënt.  

Functieomschrijving: 

- Je coacht de medewerkers schoonmaak op de werkvloer & bent bereid af en toe mee te poetsen  
- Je begeleidt nieuwe medewerkers, stagiairs & studenten en leidt hen op in de procedures van het 

ziekenhuis 
- Je faciliteert het volgen van (verplichte) vormingen voor de medewerkers 
- Je voert kwaliteitsmetingen uit (hygiëne, …). Je analyseert de resultaten en stelt proactief acties voor 
- Je ondersteunt de dienstverantwoordelijke bij projecten die de kwaliteit van de dienstverlening 

verbeteren. Je analyseert de werkprocessen, zoekt opportuniteiten om de werkorganisatie te 
optimaliseren en houdt rekening met de werkbelasting. Je baseert je hierbij op de principes van het lean 
management en op de verzamelde data van de dienst. 

- Je onderhoudt contacten met de collega’s vanuit het E17 netwerk maar ook met de verschillende externe 
leveranciers. 

Profiel  

- Ervaring in de schoonmaak is noodzakelijk. Leidinggevende ervaring is een bijkomende troef. 
- Je gebruikt vlot de courante office toepassingen (bv. Excel, Outlook) 
- Je bent bereid om af en toe in het weekend te werken 
- Je bent empathisch en goed in omgang met mensen. 
- Je bent stipt, ordelijk en betrouwbaar. 

Contract 

- Verloning volgens IFIC- barema 
- Opstart: contract onbepaalde duur – voltijds  

Waar en hoe solliciteren?  

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Stéphanie Calmeyn, Dienstverantwoordelijke schoonmaak op 

051/33.49.48 of stephanie.calmeyn@sjki.be. 

Solliciteren met motivatiebrief en CV per email aan stephanie.calmeyn@sjki.be of per post op het adres 

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem; gericht aan Stéphanie Calmeyn en dit voor 12/02/2021. Elke kandidatuur wordt 

strikt vertrouwelijk behandeld.   

Word jij ook lid van ons team?  
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