
Allround schoonmaakmedewerker (m/v)
20 tot 30 uur per week
Ooyen Schoonmaak is op zoek naar een allround schoonmaakmedewerker (m/v) 
die het leuk vindt om samen met een collega op diverse locaties in de regio te 
werken. Ben jij die persoon die houdt van afwisseling? Die het leuk vindt dat geen 
dag hetzelfde is? Kan je zelfstandig werken en weet je van aanpakken? Woon je in 
de regio Dordrecht en ben je in bezit van een rijbewijs?
Lees dan onze volledige vacature:

Wat ga je doen?
Als allround schoonmaakmedewerker bij Ooyen Schoonmaak is iedere dag anders.
Je ontvangt iedere week een planning maar deze kan ook weer worden aangepast.
Je werkt met je collega op diverse objecten in de regio, de ene dag ben je een kantoor 
aan het schoonmaken, de andere dag sta je in een trappenhuis of ben je aan een pand 
aan het schoonmaken i.v.m. een oplevering. Je bent flexibel en je kan goed schakelen. 
Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat.
Wat hebben wij jou te bieden?

Wij weten als geen ander dat ons succes te danken is aan gemotiveerde medewerkers! 
Wij vinden het dan ook belangrijk dat je met plezier naar je werk gaat. Wij denken altijd 
vooruit om te kijken hoe we onze medewerkers kunnen binden aan ons bedrijf, dit doen 
we o.a. door :
	Een goed salaris conform het CAO 
	Pensioenregeling
	Eindejaarsuitkering als je langer als 6 maanden in dienst bent
	Een jaarlijkse kerstpakketten ophaaldag
	Kans om je verder te ontwikkelen middels trainingen en opleidingen
	Bij goed functioneren een vast dienstverband

Wat vragen wij van jou?
Jij bent onze ideale kandidaat als;
	Je accuraat en netjes werkt en je van aanpakken weet
	Je in het bezit bent van een rijbewijs
	Je een flexibele en klantvriendelijke instelling hebt
	Je zowel zelfstandig maar ook in teamverband kan werken
	Je verantwoordelijkheid hebt en daar ook naar handelt
	Je een representatieve en dienstverlenende uitstraling hebt
	Je geen 9-5 mentaliteit hebt
	Uren: 20 tot 30 uur per week

Voldoe jij aan onze eisen en heb je interesse?
Neem dan snel contact op met Mariska e/o Linda: 078-6136056


