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Gratis opleiding om werkzoekenden naar
knelpuntberoep van schoonmaker te leiden

De Stad Gent en Adecco organiseren op 27 en 28 januari voor het eerst een gratis,

tweedaagse opleiding genaamd 'Cleaning School'. Schoonmaker blijft immers een

knelpuntberoep. Met de opleiding wil de Stad Gent meer mensen naar het beroep

toeleiden en concreet ook twintig vacatures in de Gentse schoonmaaksector

helpen invullen.

Drempels verlagen

Voor heel wat werkzoekenden zijn er een pak obstakels om te solliciteren voor industrieel

reiniger of professioneel schoonmaker. Vaak heb je immers specifieke kennis nodig, onder

andere omdat er veiligheidsrisico’s aan het werk verbonden zijn. De werkgevers binnen de

sector stellen ook hoge rendementseisen. Er wordt ook dikwijls kennis gevraagd van producten,

machines, ergonomie en werkorganisatie.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.

Om die obstakels uit de weg te ruimen, organiseren de Stad Gent en Adecco voor de eerste keer

een Cleaning School. Geïnteresseerde kandidaten hoeven geen voorkennis, ervaring of

taalniveau te hebben. Tijdens de gratis, tweedaagse opleiding leren zij onder professionele

begeleiding van experts uit het werkveld op een laagdrempelige manier alles om in de sector

aan de slag te kunnen gaan.

Infomoment

De Cleaning School vindt plaats op maandag 27 en dinsdag 28 januari in het Buurtcentrum ‘

Sluizeken-Tolham. Op woensdag 15 januari vindt een algemeen infomoment plaats waarbij

geïnteresseerde werkzoekenden informatie kunnen opvragen en zich kunnen inschrijven voor

de gratis, tweedaagse opleiding. Inschrijven doe je hier.

De Cleaning School is een van de acties binnen het Arbeidspact voor Gent. Het pact richt zich

op de arbeidsmarkt van de toekomst: inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar

werk staan centraal. Het Arbeidspact is het resultaat van succesvolle sociale dialoog in Gent,

zonder taboes en met het oog op concrete acties.

Contact

Liesa van de Winckel, Dienst Werk, gsm 0473 83 28 94, e-mail liesa.vandewinckel@stad.gent

Joris Wauters, kabinet Van Braeckevelt, gms 0498 28 70 23, e-mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

