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Schoonmaakmedewerker

Rijbewijs

Maandag t/m vrijdag 07.00-15.30 (37,5 uur)

LBO/MBO werk- en denkniveau

11,27-12,86 bruto per uur

Ben jij op zoek naar een leuke functie in de schoonmaakbranche? Voor deze vacature werk je zelfstandig of ben je
werkzaam in een team en werk je samen met een collega. Je gaat aan de slag om schoon te maken bij onze
opdrachtgevers. Deze kunnen vrij divers zijn zoals bijvoorbeeld kantoren, wooncomplexen, horeca, etc.
Spreekt de vacature je aan? Lees dan snel verder en reageer!
Wat zijn je taken?
Uiteraard gaan we jou op de locatie inwerken en leer je de locatie en de klant goed kennen. Na de inwerkperiode
kun je zelfstandig of met je collega aan de slag als schoonmaakmedewerker maar blijf je natuurlijk in contact met
je leidinggevende om de voortgang te bespreken. Als je goede ideeën hebt om de dienstverlening te verbeteren
dan horen wij dit natuurlijk graag. Uiteraard zorgen wij voor de benodigde materialen, middelen en nette
werkkleding.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
❖ Het afnemen van bureaus, tafels en kasten etc.
❖ Het stofzuigen en moppen van vloeren
❖ Het ledigen van prullenbakken
❖ Het afnemen van randen, richels, etc.
❖ Het schoonmaken van het sanitair (evt. douches en kleedkamers)
❖ Het schoonmaken van openbare ruimtes in wooncomplexen
❖ Zorgen voor een nette werkomgeving voor onze klant of de bewoners
❖ Aandacht hebben voor het milieu en uitdragen hoe wij als Bemeij hiermee omgaan
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste schoonmaakmedewerker (m/v) met een servicegerichte instelling, representatief en
die communicatief vaardig is naar de klant. Bij voorkeur heb je schoonmaakervaring of heb je zelfs een basis
schoonmaakdiploma in je bezit. Onze medewerkers staan voor de Bemeij kwaliteit en waarden en dragen dit
tijdens hun werkzaamheden uit!
De belangrijkste punten:
❖ Een LBO/MBO werk-denkniveau
❖ Je hebt een dienstverlenende houding, bent zelfstandig, eerlijk en betrouwbaar
❖ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en of Engelse taal
❖ Ervaring in de schoonmaak is een pré, kennis van vloerenonderhoud is meegenomen
❖ Je bent beschikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 06.00-17.00
❖ Je bent flexibel en in overleg kun je je werktijden aanpassen
❖ Je bent in het bezit van een rijbewijs
Wat is ons aanbod?
Je komt bij Bemeij in dienst en hebt direct een tijdelijk contract op zak. We werken uitsluitend volgens de CAO
voor Schoonmaak en Glasbewassing met de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. Uiteraard bieden wij
erkende opleidingen, wordt het pensioen geregeld en ontvang je een eindejaarsuitkering.
Meer informatie?
Voel je je aangesproken en ben je geïnteresseerd? Neem contact met ons op via 020-5062050 of stuur je CV met
motivatie naar info@bemeij.nl.

Bemeij B.V. Pleimuiden 16a 1046 AG Amsterdam 020-5062050 info@bemeij.nl

