
 OCMW  
 Hoeilaart 

 
Fairtrade gemeente Hoeilaart ligt in het midden van Vlaams-Brabant, omgeven door het 

Zoniënwoud en ook wel bekend als het glazen dorp, vanwege de druiventeelt. OCMW & 

Gemeentebestuur Hoeilaart zijn ook met het openbaar vervoer vanuit diverse hoeken (bushaltes en 

station Groenendaal) vlot bereikbaar en trachten zich continu te profileren als een moderne en 

aangename werkgever voor haar 200 personeelsleden. Geregeld zoeken we nieuwe gemotiveerde 

collega’s. 
 
Voor onze thuisdiensten, waar we onze klanten graag bijstaan om zich zo lang mogelijk 

comfortabel te laten voelen in hun eigen omgeving, zoeken wij: 
 

Poetsmedewerker aan huis (halftijds) 
 

Jouw functie: Je onderhoudt de woonkamer, badkamer en slaapkamer, toilet, inkomhal, 

keuken,… van gezinnen en personen (vooral ouderen) die zelf niet in staat zijn om dit te 

doen. 
 

Jouw profiel: Je bent bereid om je te verplaatsen in Hoeilaart (per auto, fiets of 

openbaar vervoer). De te bespreken werkuren zijn van maandag tot vrijdag, tussen 

08u00 en 16u45.  
 

Aanbod: Je krijgt een halftijds (19/38) contract van onbepaalde duur (na periode van 

bepaalde duur en selectieproef) als arbeider volgens het wettelijk barema D1-D3 (vraag 

gerust een loonsimulatie). 

Je komt terecht in een organisatie die een dienstverlening op maat van de gebruikers 

aanbiedt, waar welzijn en ontplooiing van de medewerkers voorop staan en waar 

verantwoordelijkheid en positivisme worden aangemoedigd. Als extra’s krijg je een 

eindejaarstoelage in december, dubbel vakantiegeld in mei, maaltijdcheques van 8 euro, 

fietsvergoeding van 0,23 euro/km, volledige terugbetaling openbaar vervoer en een 

gunstige verlofregeling (26 dagen). Nuttige anciënniteit wordt volledig overgenomen. Bij 

een contract van onbepaalde duur krijg je er een hospitalisatieverzekering bij. 
 

Interesse: Stuur jouw cv + brief ten laatste op 22 april 2019: 

•  per mail naar personeelsdienst@hoeilaart.be 

•  online via https://www.hoeilaart.be/sollicitatieformulier 

•  per afgifte aan of per post naar Gemeentebestuur Hoeilaart, t.a.v. Personeelsdienst, 

Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart.  
 

De aanwerving gebeurt op basis van een gestructureerd interview in het Nederlands. 

Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk. 
 
Meer weten: Aarzel niet om meer informatie op te vragen over de functiebeschrijving, de 

arbeidsvoorwaarden en/of de selectieprocedure. Telefoon: 02/894.95.35 (dhr. Steven Craps). 

Neem ook een kijkje op https://www.hoeilaart.be/vacatures-bij-gemeente-en-ocmw. 

 
 


