
                          

 

         F u n c t i e o m s c h r i j v i n g  

Functie: Voorman/vrouw 

  

 
Functie eisen 
Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift 
Diploma basismodule algemene schoonmaak 
Flexibel inzetbaar (’s morgens en ’s avonds, werktijden in overleg) 
In het bezit van rijbewijs B 
 
Organisatie 
Direct leidinggevende: Locatiemanager 
Geeft leiding aan: Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

- Aansturen medewerkers. 
- Voortgangsbewaking taken, bij afwezigheid locatiemanager. 
- Benodigde materialen voor objecten doorgeven aan locatiemanager. 
- Meedenken met planner, planningsafwijkingen aangeven bij planner. 
- Aanspreekpunt klant bij afwezigheid locatiemanager. 
- Logboekbeheer. 
- Eigen schoonmaaktaken uitvoeren op locatie. 
- Uitvoeren van DKS metingen. 

Competenties 
Betrokken 

- Identificeert zich met de eigen organisatie en voelt zich betrokken. 
- Is bereid om extra inspanning te leveren in het belang van de organisatie.  
- Valt collega's niet af 
- Heeft respect voor- en houdt rekening met werkzaamheden van collega's. Voelt aan wat de 

belangrijke normen zijn binnen de organisatie en handelt daarnaar. 
 
 Voortgangsbewaking 

- Herkent belemmeringen in de voortgang en kan hierop sturen. 
- Kan medewerkers herschikken en andere taken toe bedelen, wanneer nodig. 
- Stelt de juiste prioriteiten tijdens werkzaamheden. 

 Opleidend 

- Ondersteund nieuwe medewerkers in hun taken. 
- Informeert nieuwe medewerkers over procedures en gewoonten binnen het bedrijf. 
- Begeleid nieuwe medewerkers op een professionele wijze en is representatief voor het bedrijf. 
- Controleert nieuwe medewerkers op kwaliteit van het werk, bij kwaliteitsafwijkingen wordt de 

nieuwe medewerker aangesproken en geïnformeerd over de juiste kwaliteitsverwachtingen. 
- Vormt een beeld van de kwaliteit en de potentie van de medewerker binnen het vak. Koppelt dit 

beeld terug naar de locatiemanager.   

Flexibel 
- Kan inspringen bij gaten in de planning en is bereid medewerkers in te zetten op andere locaties 

wanneer dit verwacht wordt door de locatiemanager. 
- Kan zelf taken oppakken van medewerker algemeen schoonmaakonderhoud (bijvoorbeeld bij 

ziekte of anderszins afwezigheid.) 
- Past de manier van werken aan, aan de veranderende omstandigheden. 


