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Niet-inwonend huisbewaarder 
Functiefamilie: Toezichthoudende functies 

Functiecode: S07008 

Algemeen 
Rang: Dv 
Graad: technisch assistent 
Directie Recreatiedomeinen 
S07 - domein De Ster 
Dit is geen leidinggevende functie 
Eerste evaluator van deze functie is het diensthoofd 
Deze versie werd gewaardeerd op Kies de datum  en door de provinciegriffier goedgekeurd op 
12/05/2016  

Doel 
Instaan voor de bewaking van en het toezicht van het jeugd- en vormingscentrum Heywijck zodat 
zowel de veiligheid van de bezoekers als de bescherming van het patrimonium van het jeugd- en 
vormingscentrum verzekerd zijn. 

Resultaatgebieden 
1. Doen naleven van de reglementering die in het jeugd- en vormingscentrum Heywijck van 
toepassing is zodat misbruiken vermeden worden en desgevallend bestraft kunnen worden. Taken 

- Op de hoogte zijn van de wetgeving en reglementering die in het jeugd- en 
vormingscentrum Heywijck van toepassing is 

- Volgen van evoluties en wijzigingen in de reglementering 
- Toezicht houden 
- Instaan voor de eerste zorgen of melding bij ongevallen 

2. Bewaken van het patrimonium van het jeugd- en vormingscentrum Heywijck zodat beschadiging en 
verspilling vermeden wordt. Taken 

- Uitvoeren van controlerondes 
- Toezien op het correct afsluiten van alle gebouwen 
- Doven van lichten 
- Openen en sluiten van de toegangen 

3. Ervoor zorgen dat de lokalen en andere ruimtes er netjes bijliggen zodat we voldoen aan de 
normen inzake hygiëne op de werkplek. Taken 

- Instaan voor het poetsen van het interieur van de slaapruimten, lokalen, gangen, 
meubilair, trappen, publieke ruimten (binnen en buiten), sanitair, keukens, refter, hangar 
… 

- Ledigen van vuil- en papierbakken in de ruimten 
- Aanvullen van de hygiënische benodigdheden in de sanitaire ruimten (toiletpapier, zeep, 

…) 
- Instaan voor het selectief ophalen van afval 
- Verzorgen van planten binnen de ruimtes 
- Hanteren en kennis vergaren bij de toepassingen van producten 

4. Uitvoeren van allerlei kleinere praktische taken die aansluiten bij de functie zodat de dagelijkse 
werking van de dienst vlot loopt. Taken 

- Opmaken van verslagen 
- Opvolgen en doorgeven van bestellingen materiaal 
- Opvolgen verbouwingswerken en externe firma’s 
- Onderhouden en beheren van de inventaris van het jeugd- en vormingscentrum Heywijck 
- Bij afwezigheid van collega’s vervul je hun taken i.v.m. de administratieve ondersteuning 

van het jeugd- en verblijfscentrum Heywijck 
5. Instaan voor de veiligheid van de bezoekers zodat risico’s tijdens een bezoek aan het domein 
zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. Taken 

- Rapporteren van gevaarlijke situaties 
- Bemiddelen bij conflicten indien mogelijk 
- Melden van technische problemen 
- Melden van buitensporige berichten en indien nodig contactopname met ordediensten 

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties 
Functiefamilie: Toezichthoudende functies 
Bijkomende: Aanpassingsvermogen Knelpunten ontleden Kritisch benaderen Resultaatgericht werken 
Zelforganisatie 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je hebt een rijbewijs B 



 2 

- je bent goed op de hoogte van de werking van het domein De Ster en van het Jeugdverblijfscentrum 
Heywijck 

- je overlegt regelmatig met je collega’s en chef 
- je kan klantvriendelijk en goed communiceren met bezoekers / groepen 
- je kan je werk goed plannen en taken zelfstandig afwerken. Je ziet werk en neemt initiatief waar 

nodig 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- werken met schrob- of boenmachines 
- kennis van schoonmaaktechnieken en -producten en de daar bijhorende pictogrammen 
- hef- en tiltechnieken 
- werken met ladders 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: geen 
- ervaring: geen 

Voorwaarden voor kandidaten via interne procedure: 
- diploma: geen 
- ervaring: geen 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- je bent bereid tot werken tijdens weekends, op feestdagen, ’s avonds 
- kennis van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften is een pluspunt 

 


