
Vacature jobstudent  

schoonmaakmedewerker zomervakantie 
 

Over Gekkoo 
Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige vrije tijdsactiviteiten 

organiseert voor jongeren van 3 tot 18 jaar. Tijdens de vakantie gaan kinderen op themakampen 

in binnen- en buitenland en kunnen ze zich uitleven op onze speelpleinen in verschillende 

Antwerpse wijken. Het hele jaar door rijden we rond met de Spelbus vol speelgoed dat kinderen 

kunnen uitlenen. En op woensdagnamiddag kunnen kinderen zich na schooltijd uitleven en leuke 

activiteiten doen bij de Woensdagbende. In onze twee jeugdverblijfcentra kunnen 

(school)groepen een fantastische tijd beleven. Om al deze projecten te realiseren, kan Gekkoo 

rekenen op een ploeg van 600 enthousiaste vrijwilligers en 15 professionele medewerkers. 

Taakomschrijving 
Je staat samen met een collega in voor het onderhoud en de schoonmaak van verschillende 

ruimtes: refter, kleine en grote lokalen, speelplaats, sanitair, gangen, trappen,... 

Je gebruikt allerlei materialen zoals borstels, microvezeldoeken, mop, stofzuiger,… 

Functieprofiel 
 Je bent 18 jaar of ouder 

 Je bent betrouwbaar en stipt 

 Je hebt een hands-on-mentaliteit: je durft een probleem aan te pakken 

 Je kan samenwerken en levert een sterke bijdrage aan het gezamenlijk resultaat 

 Je bent sociaal en hebt een open vriendelijke houding  

Plaats van tewerkstelling 
 Voor de start van je tewerkstelling krijg je een werkrooster waarop staat op welke locatie 

je moet werken. Dit zorgt voor een leuke afwisseling in je opdracht: 

o Poets in het jeugdverblijfcentrum Gekkoo Verblijf Spelen in Brecht 

o Poets op de verschillende speelpleinen van Gekkoo. Je gaat hier samen met een 

vaste schoonmaak-collega naar toe. 

Ons aanbod 
 Studentencontract tijdens de zomervakantie 20-38 uur/week 

 Verloning: brutoloon = 10,18 euro/uur 

 Een afwisselende job met veel boeiende contacten  

 Een aangename, hartelijke en stimulerende werksfeer 

Interesse? 
Stuur ons je motivatiebrief en curriculum vitae. Dit kan via mail naar evi@gekkoo.be 
of naar ons secretariaat (Limburgstraat 49, 2020 Antwerpen, 03/233.64.90). 

Meer informatie 
Karen Peuteman ( Gekkoo vzw), karen@gekkoo.be, 03 233 64 90 

 


