
Voor ons maatwerkbedrijf De Ploeg zijn we op zoek naar een ploegleider voor de 
schoonmaakploeg. Ben jij iemand met verantwoordelijkheidsgevoel en heb je 
affiniteit met schoonmaak en interieurverzorging? Kun je goed leidinggeven, 
samenwerken en heb je voldoende overtuigingskracht om medewerkers te motiveren 
en te enthousiasmeren? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

Wat ga je doen? 
Als ploegleider ben je verantwoordelijk voor het tijdig en volledig realiseren van de 
schoonmaakopdrachten, volgens de afgesproken planning en kwaliteitsnormen, met 
inachtneming van de veiligheid. Dit doe je samen met jouw team van een 5-tal 
medewerkers. Jij zorgt dat jouw team goed met elkaar samenwerkt om de doelen te 
halen en dit in een goede werksfeer. 

Je werkt in dagdienst van maandag tot en met vrijdag. 

Als ploegleider houd jij je onder andere bezig met volgende taken en 
verantwoordelijkheden: 

 Je geeft leiding aan een groep doelgroepmedewerkers tijdens de uitvoering 
van opdrachten in de schoonmaakploeg. 

 Samen met de medewerkers sta je in voor het onderhoud van de 
gemeenschappelijke trappenhallen van appartementsgebouwen, poetsen van 
woningen en appartementen voor oplevering, poetsen van kerken, ... 

 Je profileert je als meewerkende ploegleider en vervult op die manier een 
voorbeeldfunctie bij het uitvoeren de schoonmaakopdrachten. 

 Je staat in voor het vlot verloop van de werkzaamheden in veilige 
omstandigheden. 

 Je houdt toezicht op het verloop van de werken en op de 
doelgroepmedewerkers, en neemt ten allen tijde een verantwoordelijke 
houding aan. 

 Je bent het aanspreekpunt voor de klant en onderhoudt hiermee een goede 
relatie. 

 Je vervult de nodige administratieve taken. 
 Je rapporteert aan de coördinator en bent lid van het omkaderingsteam van de 

organisatie. 

Waar ga je werken? 
Vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg is een sociaal economie bedrijf met een 70-tal 
werknemers en is actief in groenzorg, schoonmaak en productie activiteiten. In ons 
bedrijf stellen we personen te werk die momenteel niet terecht kunnen in een regulier 
bedrijf omwille van psychosociale of medische redenen. Werk op maat is voor ons 
prioriteit nummer 1, zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten. 

Wat neem je mee? 
De ideale kandidaat voor deze functie herkent zichzelf in het volgende profiel: 

 Je weet van aanpakken, kan je mannetje staan en weet mensen te motiveren. 



 Je kan in grote mate zelfstandig werken, maar ook teamwerk behoort tot je 
mogelijkheden. 

 Je kan plannen en de vooropgestelde planning ook waarmaken. 
 Je bent sterk in communicatie. 
 Je hebt voeling voor het werken met laaggeschoolden en hun psychosociale 

problematiek. 
 Je beschikt over een rijbewijs B 

Wat wordt jou geboden? 
Je komt te werken in een gezonde en groeiende organisatie. De sfeer binnen De 
Ploeg is dynamisch en familiair. Je hebt een uitdagende en veelzijdige functie binnen 
een bedrijf dat zicht kenmerkt door een grote mate van betrokkenheid, en ruimte 
geeft om zaken op te pakken. Je krijgt een opleiding "begeleiden op de werkvloer". 
Je wordt betaald volgens de geldende loonvoorwaarden van PC 327. 

Wil jij deel uitmaken van De Ploeg en herken je jezelf in het profiel van 
ploegleider? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren! 

 


