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Functiecontext
De functie schoonmaker is gesitueerd in de huishoudelijke dienst van een onderneming. De schoonmaker richt zich op
het schoonhouden van bedrijfsruimten en sanitaire voorzieningen. De schoonmaker houdt zich niet bezig met industriële schoonmaak.

Positie in de organisatie
Rapporteert aan
Geeft leiding aan

Hoofd Huishoudelijke Dienst
niet van toepassing

Functiedoel
Schoonhouden van bedrijfsruimten (m.u.v. productieruimten) en sanitaire voorzieningen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Nette en hygiënische
(bedrijfs)ruimten

- uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, zoals
vegen, boenen en dweilen van vloeren en trappen,
schoonmaken en desinfecteren van sanitaire voorzieningen, zemen van deuren en ramen, stof afnemen in en stofzuigen van kantoren, reinigen van
meubilair etc.
- bepalen van de te gebruiken schoonmaakattributen en reinigingsmiddelen
- verwisselen van zakken in prullenbakken en afvoeren van vuil

- snelheid van schoonmaakhandelingen
- correcte toepassing van de
vereiste methoden en middelen
- netheid en hygiëne
- verbruik van middelen
- juiste scheiding en afvoer van
afval

Efficiënte werkuitvoering

- bespreken van de werkzaamheden en de uitvoering met leidinggevende
- verstrekken van informatie aan bedrijfsmedewerkers over de schoonmaakwerkzaamheden
- indelen van de werkzaamheden volgens schema,
opdracht van de leidinggevende en evt. naar eigen
inzicht op grond van beoordeling van de situatie

- efficiënte indeling van werkzaamheden
- tempo

Aangevulde artikelen

- aanvullen van zeep en toiletpapier, verwisselen
van huishoudtextiel

- aanwezigheid van hygiëneartikelen op locaties

Verantwoord
functioneren

- naleven van bedrijfsvoorschriften en procedures
o.h.g.v. veiligheid, milieu, hygiëne en orde en
netheid
- signaleren en melden van onveilige situaties

- naleving certificering en voorschriften
- tijdige melding afwijkingen

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van volle emmers water en duwen van schoonmaakapparatuur bij
bepaalde schoonmaakwerkzaamheden.
- Eenzijdige belasting van de armspieren. Werken in gedwongen houdingen.
- Onaangenaam werk bij het reinigen van toiletruimten en andere sanitaire voorzieningen.
- Kans op letsel door uitglijden op natte vloeren.
Het functieniveau volgens ORBA® is gebaseerd op de rubrieken: Functiecontext, Positie in de organisatie, Functiedoel,
Resultaatverwachting en Werkgerelateerde bezwaren.
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