SCHOONMAAKSTER /- ER
VOOR BASISSCHOOL HET HOGE IN VORDEN (11,25 UUR)
Voor basisschool Het Hoge in Vorden zijn wij op zoek naar een schoonmaakster / - er voor 11,25 uur.
Werktijden maandag t/m vrijdag. Starttijden van 15.00 uur tot 17.15 uur. Met uitzondering van de
schoolvakanties.

Met ruim 100 vakspecialisten verzorgt Hacron Schoon de dagelijkse en specialistische schoonmaak bij
bedrijven, instellingen, kantoren en scholen in de regio. Dat doen we voor maatschappelijk betrokken
organisaties die, net als wij, de meerwaarde zien in het maken van winst voor eigen organisatie, mens
én maatschappij.
Ons team bestaat uit mensen met een brede kennis en ervaring in de schoonmaak. Zowel reguliere
medewerkers als medewerkers met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt. Als sociale onderneming
creëren wij kansen voor onze medewerkers en coachen hen in hun ontwikkeling omdat ieder mens
uniek is.
Onze organisatie maakt deel uit van Vebego International B.V., een familiebedrijf actief in facility
services, personeelsdiensten, gezondheidszorg en de sociale werkvoorziening.

Als schoonmaker lever je een bijdrage in de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden. Je wordt
aangestuurd door een voorwerker aan wie je evt. knelpunten en mogelijke oplossingen meldt.
Dit vragen wij van jou:
•
Basisopleiding schoonmaak wenselijk, doch niet vereist, wij bieden je na 3 maanden een basis
opleiding SVS aan:
•
Verklaring omtrent gedrag is vereist.
•
Enige jaren ervaring in de schoonmaak is vereist.
•
Goede contactuele en sociale eigenschappen
Dit kunnen wij je bieden
Een goed salaris, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een dynamische werkomgeving.
Bovendien krijg je alle gelegenheid om jezelf te ontwikkelen door middel van trainingen en opleidingen.
Zo kun je reageren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sebastiaan Willemsen, manager Hacron
Schoon, via telefoonnummer 0544 – 39 52 00.
Geïnteresseerd in deze uitdagende en dynamische vacature? Mail je sollicitatie dan naar:
willemsens@hacronschoon.nl
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