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Infobundel functie logistieke helpers/middagtoezichters 

 
Vacaturebericht 

 
De gemeente Lubbeek zoekt 2 tijdelijke logistieke helpers/middagtoezichters contractueel verband voor 
8/38u/week  

Vacaturenummer: SC07092020  

Jobinhoud 

Het verzorgen van de warme middagmalen in de refter, toezicht in de refter en op de speelplaats 
tijdens de middag evenals het onderhoud van de refter, keuken, toiletten en vuilbakken. 

 

Profiel 

- Ben je iemand die graag iets wil bij verdienen of gewoon je dagen een beetje wil vullen (+ 18 jaar, 
gepensioneerd, enz.) 
- Je bent een gemotiveerde, nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega.  
- Je beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister). 
- Je bent medisch geschikt. 
 
Aanbod 

- De gemeente biedt je een boeiende job aan.  
-  aanvangsloon van de werknemer is vastgesteld op 8,60 Euro (spilindex 138,01) bruto per uur 
- Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van 
en naar het werk. 
 

Solliciteren: 

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV en een recent uittreksel uit het 
strafregister (max 3 maanden oud) model 2 (werken met kinderen) bezorg je per post aan het College van 
burgemeester en  schepenen,  Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek.  
De kandidaturen dienen uiterlijk op 6 oktober 2020 verzonden te worden aan de Gemeentebestuur van Lubbeek. 
 
Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.77/76/78) of personeelsdienst@lubbeek.be 
of www.lubbeek.be en/of terugvinden in de bijlage van dit vacaturebericht.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
http://www.lubbeek.be/
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BIJLAGE 

 

Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden  

 
Om toegang te hebben tot deze functie moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als 
daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 
 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming met artikel 27 van het 
koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de 
effectieve tewerkstelling bij de gemeente. 
 
 
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  
(Nederlands is de voertaal.) 
 
2° slagen voor de selectieprocedure 
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectieproeven, is 
vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of 
wanneer de functie voltijds wordt. 
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GEMEENTE 
LUBBEEK 
 
 
Functiebeschrijving:   LOGISTIEKE HELPER/MIDDAGTOEZICHTER GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

 
1. PLAATS IN HET ORGANOGRAM                                                                                                                       

 

 

FAMILIENAAM Meewerkend 

GRAADNAAM: Begeleider Afdeling: Onderwijs 

FUNCTIENAAM: Logistieke 
helper/middagtoezichter 

Dienst: Gemeentelijke basisschool 

RAPPORTEERT AAN  Schooldirecteur 

GEEFT LEIDING AAN  

FUNCTIEWAARDERING uurloon 

TE BEGEVEN VOLGENS Aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR Schooldirecteur 

TWEEDE EVALUATOR Algemeen directeur 

 
 

2. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

Het verzorgen van de warme middagmalen in de refter, toezicht in de refter en op de speelplaats 
tijdens de middag evenals het onderhoud van de refter, keuken, toiletten en vuilbakken. 
 

 
 

3. FUNCTIE-INHOUD   

KERNRESULTAATSGEBIEDEN 
 

3.1. Adviserende – beleidsondersteunende taken 
Vanuit de ervaring bij de beleidsuitvoering bijdragen tot het maken van beleidsvoorstellen en 
adviezen, om het strategisch beleid van de gemeente en van het beleidsdomein mee vorm te geven. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
 
- Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met de eigen 
taakuitvoering te maken hebben 
- Formuleren van suggesties of voorstellen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een 
betere, klantgerichte dienstverlening 
 
 

3.2. Uitvoerende taken 
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Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van de gemeente, om 
te verzekeren dat de doelstellingen van de gemeente op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle 
wijze kunnen gerealiseerd worden. 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

- Je zorgt ervoor dat de tafels weer ordelijk en op hun plaats staan 
- Je ruimt en kuist de tafels af  
- Je borstelt dagelijks de refter uit . 
- Je poetst dagelijks de keuken van de refter  
- Je ruimt en wast alle materialen af en zet deze weg op de juiste plaats 
- Je draag zorg voor de containers van het OCMW en zorgt dat alle materialen dagelijks proper zijn 
- Je neemt de temperatuur van de soep en warme maaltijden en noteert de temperatuur in het 

daarvoor voorziene schrift 
- Je zet alle benodigdheden klaar om de maaltijden te serveren 
- Je zet de bekers en de waterkannen klaar 
- Je snijdt het vlees van de kleuters en maakt de bordjes klaar 
- Je schept de soep en de maaltijden uit op een efficiënte en minst tijdrovende manier 
- Je zet de brooddozen/drinkbussen van de jongste kleuters klaar 
- Je houdt toezicht in de refter en/of op de speelplaats naar gelang de taakverdeling en/of waar nodig 
- Je spoort de kinderen aan tot eten en helpt indien nodig 
- Je begeleidt de kleuters bij toiletbezoek tijdens de refter en op de speelplaats 
- Je helpt de kleuters bij het aandoen en toedoen van de jassen 
- Je zet de brooddozen van de jongste kleuters in de mand 
- Je begeleidt de kinderen van de refter naar de speelplaats 
- Je zet alle stoelen en banken op de tafels 
- Je reinigt dagelijks aanrecht en afwasmachines 
- Je onderhoudt de afwasmachines 
- Je reinigt wekelijks alle contactoppervlakken in de keuken beneden in de refter  
- Je kuist 1 maal per week de kasten van de keuken van het leraarslokaal af en reinigt de thermossen 
- Voor een schoolvakantie kuis je de frigo’s in de keuken beneden en in het leraarslokaal uit 
- Je ruimt dagelijks het leraarslokaal op en doet de afwas 
- Je zet de afvalcontainers buiten volgens de afvalkalender 
- Je frist tweewekelijks de afvalcontainers door ze uit te kuisen met water en product 
- Je sorteert het leeggoed en vult aan 
- Je steekt de vuile was in de wasmachine, zet deze daar  in de droger waarna je ze opplooit en naar de 

keuken brengt 
- Je maakt 2 maal per week de vuilbakjes leeg op de speelplaats en naar noodzaak de vuilbakken in de 

keuken 
- Je reinigt de toiletten in de refter meerbepaald de WC, de muren, de deuren en de lavabo’s 
- Na de middagspeeltijd doe je nazicht in de buitentoiletten en de kleutertoiletten en reinigt waar nodig 
- Je staat voortdurend in contact met leerlingen 
- Je leeft de schoolafspraken na en stelt zelf het goede voorbeeld 
- Je leeft de hygiënevoorschriften voor het werken met voedingswaren strikt na 
- Je draagt een nette schort om de maaltijden uit te scheppen 
- Je staat in voor het organiseren en het onderhouden van je werkplek 
- Je stelt je flexibel op en gaat in op de vraag van de schooldirecteur 
- Je meldt onregelmatigheden aan de schooldirecteur 

 
 

3.3. Controlerende taken 

Het opzetten en/of uitvoeren van controle- en rapporteringsystemen, teneinde de correctheid van 
de taken te kunnen waarborgen en fouten of misbruiken te vermijden. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

- Aandacht voor hygiëne, gezondheid en veiligheid 
- EHBO verbandkist onderhouden 
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3.4. Communicatieve taken 

3.4.1. Interne communicatie 
Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, samenwerken met de leidende 
ambtenaar en de collega’s om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen het beleidsdomein 
en over de beleidsdomeinen heen. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
 
 
- Constructief deelnemen aan  overleg 
- Nuttige informatie overmaken aan collega’s van de eigen dienst of andere diensten 
 
 

3.4.2. Externe  communicatie 
Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren 
om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de gemeente te 
versterken. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
  
- Peilen naar verwachtingen  van ouders en kinderen 


