
                Bains de Bruxelles A.S.B.L.  

          Brusselse Zwem-en Badinrichtingen V.Z.W.  

 

1 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 

Onderhouds- en schoonmaakpersoneel (M/V) - Niveau D 

 

 De vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen werft onderhouds- en schoonmaakpersoneel (M/V) aan 

dat verantwoordelijk zal zijn voor de schoonmaak/het onderhoud van de lokalen en het onthaal van de 

klanten van de zwembaden van het Centrum, Laken en/of Neder-Over-Heembeek.  

Dit is een veelzijdige functie binnen de vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen, die het dagelijks 

beheer van het gebruik van de lokalen (kleedkamers, openbare baden, sauna-hammam, jacuzzi's, 

vergaderzaal, gymzaal, secretariaten...) en het onderhoud van deze lokalen omvat, met volledige 

inachtneming van de geldende werkingsregels, hygiëne en werkprocedures. 

 

- Basisactiviteiten van de vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen  

 

 De vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen staat in voor het beheer, in ruime zin, van de drie 

openbare zwembaden van de Stad Brussel, gelegen in het Centrum, in Laken en in Neder-Over-

Heembeek. De zwembaden ontvangen jaarlijks zo’n 800.000 zwemmers. De vzw beschikt in haar 

organisatie over een honderdtal deeltijdse of voltijdse occasionele medewerkers (een vijftigtal 

voltijdequivalenten) en heeft een jaarlijkse huishoudelijke begroting van ongeveer 3 miljoen euro. Ze 

werkt nauw samen met de Stad Brussel, die het evenwicht van de financiering verzekert alsook het 

algemeen technisch onderhoud en de renovatieprojecten van de zwembaden en van de gebouwen waarin 

de zwembaden zijn ondergebracht.  

 

- Functie van onderhouds- en schoonmaakpersoneel  

 

De basisopdracht van het onderhouds- en schoonmaakpersoneel is het dagelijks en actief 

onderhouden/schoonmaken van de lokalen, volgens de werkschema's van het zwembad waar ze zijn 

aangesteld.  

Het verwelkomt en begeleidt het publiek (kleedkamers, enz.) en voorziet ook in occasionele 

vervangingen voor het onthaalpersoneel. Het zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement van de 

zwembaden wordt toegepast. 

 

- Taakomschrijving  

 

De taken die aan het onderhouds- en schoonmaakpersoneel worden toegewezen, zijn gevarieerd en 

worden uitgevoerd onder toezicht van de coördinator van het onderhoudspersoneel. Hieronder wordt 

een niet-uitputtend overzicht gegeven:  

 

- Controle van de staat van de installaties en zorgen voor toezicht, reiniging, opruiming en 

ontsmetting na elk gebruik (sauna, hammam, kleedkamers, cabines, baden-douches, "blote 

voeten"-zones, meubilair, uitrusting, douches, etc.);  

- Schoonmaak/onderhoud van de gebouwen en hun omgeving (entreehallen, trappen, sanitaire 

ruimtes, vegen/schoonmaken van toegangen...);  

- Schoonmaak/onderhoud van de verschillende lokalen en hun inhoud (kantoren, kassa, 

instructeurskamer, kleedkamers personeel, gangen, bar, vergaderzaal, meubilair...);  

- Gemeenschappelijk materiaal aanvullen (papier, zeep...);  

- Vuilnisbakken leegmaken en het afval sorteren;  

- Wassen en strijken van personeelskleding en zwemkleding/handdoeken die te huur zijn voor 

klanten;  

- Eventuele technische of materiële problemen melden aan de betrokken diensten en aan de 

administratie.  

- Verwelkoming en oriëntatie van de bezoekers van het zwembad en de publieke baden/douches, 

sauna / hammam (schoolgroepen, clubs, grote publiek);  

- Controle van de toegangskaarten;  

- Handhaven van tijdvensters en gebruikstijden. 
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- Samenwerkingsverbanden:  

 

Intern: met de coördinator onderhoudspersoneel, de administratief secretaris, de coördinator clubs, 

scholen en evenementen, de coördinator voor de redders, de adjunct-directeur, de directeur en alle 

medewerkers van de vzw.  

 

Extern: met de diensten van de Stad Brussel (Sportdienst, Openbaar Onderwijs, Speciale 

Technieken...), klanten, verenigingen, clubs en scholen, externe dienstverleners.  

 

 

- Vereiste kennis en ervaring  

 

- In het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot betrekkingen van niveau D bij de 

federale, regionale of gemeentelijke overheidsdiensten;  

- De gezondheids- en veiligheidsregels met betrekking tot de functie kennen en kunnen 

toepassen;  

- Kunnen poetsen en de basistools, -apparatuur en -reinigingsmiddelen (doseringen...) 

gebruiken;  

- In staat zijn om zich aan te passen en te integreren in een team;  

- Zin voor communicatie en organisatie hebben en de ontvangen instructies naleven;  

- Goed bestand zijn tegen stress;  

- Alle professionele ervaring in de schoonmaakbranche is een pluspunt;  

- Goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans of het Nederlands of zich ertoe 

verbinden om binnen 2 jaar na indiensttreding een basiskennis van de tweede landstaal te 

hebben.  

 

 

- Arbeidsvoorwaarden  

 

- Voltijdse uurregeling met pauzes, 38u/week over 6 dagen, van maandag tot zondag of 

halftijdse uurregeling met pauzes, 19u/week over 3 dagen, van maandag tot zondag;  

- Uurschema’s van 2, 3 of 4 weken (met ploegendienst), afhankelijk van het zwembad, om 

de dienstverlening voor het publiek tijdens de openingsuren tussen 7 uur en 21 uur te 

verzekeren;  

- Plaats van tewerkstelling: Brussel-Centrum, Neder-Over-Heembeek, Laken;  

- Bezoldiging op basis van de geldende salarisschalen van de Stad Brussel (niveau D);  

- Aanvullende voordelen: Maaltijdcheques (6 euro/werkdag), volledige terugbetaling MIVB-

abonnement, gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, fietsvergoeding voor het 

traject tussen werkplaats en woonplaats, vrijstelling remgeld in de IRIS-ziekenhuizen 

(UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, UKZKF), aanvullende sociale 

voordelen van de Stad Brussel (SoBru).  

 

 

- Sollicitatie  

 

CV en motivatiebrief uiterlijk op 25 juni 2021 te bezorgen  


