
 

 

 

Rayonmanager schoonmaak (fulltime, m/v, HBO)  
Cleanbuilding is per direct op zoek naar een gedreven “rayonmanager schoonmaak” om ons 
team te versterken. In deze functie ben je de spin in het web tussen onze opdrachtgevers, 
operatie en directie. 
 
Wie zijn wij? 
Cleanbuilding is een jong en ambitieus schoonmaakbedrijf met de kennis en professionaliteit 
van een groot schoonmaakbedrijf en de betrokkenheid van een klein bedrijf. Er werken 300 
collega’s in ons bedrijf, verdeeld over opdrachtgevers in de Randstad, waarvan het grootste 
deel in Amsterdam is gevestigd. Cleanbuilding staat voor korte (communicatie)lijnen, 
persoonlijke betrokkenheid, servicegerichtheid, milieubewust en betrouwbaarheid.   
 
Doel van de functie 

- Het direct aansturen, actief coachen, begeleiden en ontwikkelen van de rayonleiders 
zodat zij tot optimale prestaties kunnen komen; 

- Verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met huidige opdrachtgevers en 
benaderen van potentiële nieuwe opdrachtgevers; 

- Het houden van toezicht op de gestelde budgetten, het rendement en de omzet van 
de diverse rayons;  

- Adviserend en ondersteuning bieden in offertetrajecten; 
- Bewaken van de kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden en realiseren van 

aanpassingen om tot verbetering te komen. 
  
Jouw profiel 
Je bent een teamspeler die communicatief sterk is en graag samenwerkt met verschillende 
niveaus. Je beschikt over een professionele oplossend gerichte werkhouding en staat in voor 
je verantwoordelijkheden. Je bent daadkrachtig, flexibel en stressbestendig. Humor en met 
plezier werken staat centraal in jouw profiel.  
 
Opleiding, kennis & ervaring 

- HBO werk- en denkniveau; 
- Minimaal 3 tot 4 jaar leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur 

in de schoonmaakbranche; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 
Wat biedt Cleanbuilding? 
Een uitdagende, flexibele en dynamische baan. Jij bepaalt in grote lijnen hoe je de functie 
inkleedt. Het bijbehorende arbeidsvoorwaardenpakket is goed en een auto en tantième-
regeling behoren o.a. bij de secundaire voorwaarden. 
 
Interesse? 
Ben jij wellicht onze nieuwe collega, die ons team komt versterken? Stuur dan een bondige 
motivatiebrief met CV naar leonie@cleanbuilding.nl 


