Schoonmaker/schoonmaakster – 20 uur per week
Is alles altijd brandschoon als jij er met de poetsdoek overheen bent gegaan? Hou je niet van
plakkerige bureaus, rommel of stof?
Wil je graag 20 uur per week werken én heb je ervaring in de schoonmaak? Lees dan snel verder,
want wij zijn opzoek naar een schoonmaaktalent!
Wat is Unidex? Waar ga je werken?
De authentieke exotische producten uit onze catalogus zorgen ervoor dat jouw consumenten zich
met één hap weer thuis voelen. Wij leveren alleen authentieke producten zonder ‘Europese-twist’.
Hierdoor voelt de consument zich meteen thuis bij het zien van de schappen. De producten smaken
‘net als vroeger’, zoals mama het maakte. Dat maakt onze producten het liefdevolste recept tegen
heimwee.
Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag als schoonmaker in het nieuwe pand van Unidex Holland B.V. in De Zilk.
Jij zorgt er samen met jouw collega schoonmakers voor dat de kantoorruimtes, lunchruimte, keukens
en toiletten schoon zijn. Je zorgt ervoor dat de prullenbakken zijn geleegd, de keukens sprankelend
en hygiënisch schoon zijn, de toiletten fris ruiken en het toiletpapier is aangevuld.
Je zorgt op deze manier voor een prettige werkomgeving voor de andere collega’s en daarmee lever
je indirect een belangrijke bijdrage aan het succes van Unidex!
Wie zoeken wij?
- Je bent een aanpakker die zijn/haar handen graag uit de mouwen steekt;
- Je bent pro-actief: als je viezigheid ziet, dan haal je daar automatisch een doekje over of pak
je de stofzuiger;
- Je hebt oog voor detail en bent nauwkeurig, je slaat geen werkplek over;
- Je hebt ervaring met het schoonmaken van werkomgevingen;
- Je spreekt de Nederlandse en/of Engelse taal.
Wat bieden wij?
- Een arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week (in eerste instantie voor 7 maanden, daarna
volgt een jaarcontract);
- Een flexibel werkrooster is mogelijk; werkdagen en -uren zijn in overleg in te delen;
- Een hele leuke baan in een internationale omgeving;
- Gezellige, hardwerkende collega’s;
- Salaris: een uurloon tussen de € 9,50 - € 11,- per uur (afhankelijk van ervaring);
- Deelname aan onze pensioenregeling;
- 24 vakantiedagen (op basis van 40 uur per week).
Lijkt het jou een uitdaging om bij ons te komen werken en jouw schoonmaaktalent optimaal te
benutten? Stuur dan een motivatiebrief + CV naar susanne@unidexholland.com en vermeld in het
onderwerp van de mail: Vacature Schoonmaker.

