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De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg organiseren een jobdag op 17 mei voor poetspersoneel.
Putte, hoofdzetel GO! Scholengroep 5, Mechelbaan 561.

JOBDAG 17 MEI VOOR POETSPERSONEEL IN SCHOLEN
School zoekt schoonmaakheld. Met die campagne gaat GO! Scholengroep 5 op zoek
naar schoonmakers en teamleiders voor haar eigen in-huis-schoonmaakservice. Wie
interesse heeft is van harte welkom op de jobdag dinsdag 17 mei om 13.00 uur,
Mechelbaan 561 in Putte.
“Een paar jaar geleden besloten we om het poetsen van onze 37 scholen in Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg zelf in handen te nemen. Uniek, maar net als goed
onderwijs vinden we goede hygiëne essentieel in onze scholen. Onze schoonmaakservice
telt ondertussen een 170-tal medewerkers. We werven graag nog extra schoonmakers en
teamleiders aan”, zegt Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! Scholengroep 5.
“Vroeger regelde elke school zelf zijn poetspersoneel. Door te werken met een eigen
centraal aangestuurde schoonmaakservice zijn de kwaliteitscriteria voor al onze scholen nu
dezelfde. De opleiding van onze nieuwe medewerkers is 100% afgestemd op een
schoolomgeving. We werven zelf aan, maken heldere afspraken en controleren op punten
die voor ons belangrijk zijn. Zo is er extra veel aandacht voor een juiste reiniging van
speelgoed, deurklinken, kranen, lichtschakelaars en andere zaken die door verschillende
leerlingen worden aangeraakt”, zegt Walter Geubels, verantwoordelijke voor het poetsteam
van GO! Scholengroep 5.
Tijdens de jobdag “School zoekt schoonmaakheld” ontvang je alle informatie over het
schoonmaakserviceteam van GO! Scholengroep 5, de werkuren en -voorwaarden. Je kan
meteen je cv achterlaten of een eerste sollicitatiegesprek voeren.
“Iedereen is welkom: mannen, vrouwen, anderstaligen alsook mensen zonder poetservaring.
Wij geven iedereen een gedegen en professionele opleiding waarvoor ze, na slagen, een
officieel attest ontvangen.”
Jobdag ‘School zoekt schoonmaakheld’, 17 mei 2022 om 13.00 uur, hoofdzetel GO!
Scholengroep 5, Mechelbaan 561 in Mechelen. Voor meer informatie stuur een mail
naar schoonmaakservice@sgr5.be

