
 

 

 

RAYONLEIDER SCHOONMAAK (M/V) FULLTIME  
Cleanbuilding is per direct op zoek naar een fulltime ambitieuze en gedreven “rayonleider 
schoonmaak” om ons team te versterken. In deze functie ben je de spin in het web tussen 
jouw werkgever, medewerkers en opdrachtgevers. 
 
De organisatie 
Cleanbuilding is een jong en ambitieus schoonmaak bedrijf met de kennis en professionaliteit 
van een groot schoonmaakbedrijf en de betrokkenheid van een klein familiebedrijf.  
Er werken 300 man bij ons bedrijf verdeeld over opdrachtgevers in de randstad waarvan het 
grootste deel in Amsterdam zijn gevestigd. Wij staan voor de volgende kernwaarden: 
vakmanschap, persoonlijke betrokkenheid, servicegericht, milieubewust en betrouwbaar.   
 
Doel van de functie 

- Aansturen, coachen en motiveren van de objectleiders en schoonmaakmedewerkers; 
- Bewaken van de schoonmaakkwaliteit en de dienstverlening;  
- Eerste aanspreekpunt van onze opdrachtgevers;  
- Onderhouden van contact met de opdrachtgevers;  
- Verantwoordelijk voor de omzet en rendement binnen jouw rayon;  
- Verantwoordelijk voor het bewaken van de (loon)budgetten en uren registratie op de 

objecten;  
- Beheer van materialen en middelen. 

 
Jouw profiel 
Je bent een fijne flexibele teamspeler met een hand-on mentaliteit die graag samenwerkt 
met als doel de opdrachtgevers te ontzorgen. Je beschikt over een accurate professionele 
oplossend gerichte werkhouding en staat in voor je verantwoordelijkheden binnen jouw 
takenpakket. Humor en met plezier werken staat centraal in jouw profiel.  

 
Opleiding, kennis & ervaring  

 MBO werk- en denkniveau  

 Minimaal 3 jaar aantoonbare vergelijkbare werkervaring, bij voorkeur in de 
schoonmaakbranche; 

 Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Redelijke beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 

 Flexibel in werktijden;  

 Woonachtig in omgeving Amsterdam; 

 Bij voorkeur in het bezit van een diploma leidinggevende in de schoonmaakbranche. 
 
Het aanbod 

 Fulltime dienstverband van 40 uur met flexibele werktijden;  
 Goed salaris met aanvullende bonus bij goed resultaat;  
 Afwisselende functie in een informele werksfeer;  
 Mogelijkheid tot persoonlijke groei en ontwikkeling. 

 
Interesse 
Ben jij wellicht onze nieuwe collega, die ons team komt versterken? Stuur dan een bondige 
motivatiebrief met CV naar leonie@cleanbuilding.nl 
 


