VOORMAN OF –VROUW GEZOCHT
Binnen onze unit Schoonmaak zijn wij per direct op zoek naar een parttime ervaren en
enthousiaste voorman of -vrouw voor diverse opdrachtgevers. Je stuurt een team van
schoonmaakmedewerkers aan en bent zelf meewerkend. De verschillende
kantoorgebouwen van onze opdrachtgever liggen allemaal in de regio Amsterdam.
Wie zijn wij?
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 vakmanschap, persoonlijke
betrokkenheid, servicegericht, milieubewust en betrouwbaarheid.
Jouw profiel
Jij bent het aanspreekpunt voor alles wat met de schoonmaak te maken heeft voor onze
opdrachtgever. Dit betekent dat jij goed in staat bent om prioriteiten te stellen en om zaken te
coördineren binnen het team. Jij bent een vakman, communicatief, betrouwbaar, betrokken en
je kunt goed in een team werken en leiding geven. Je bent dagelijks verantwoordelijk voor de
totale schoonmaakkwaliteit bij onze opdrachtgever.
Kerntaken en verantwoordelijkheden
 Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en geplande extra werkzaamheden
volgens een werkprogramma;
 Het lopen van controleronden (DKS) in en om de kantoorpanden;
 Coördineren en verdelen van de dagelijkse werkzaamheden binnen een
schoonmaakteam;
 Instrueren en begeleiden van (nieuwe) medewerkers;
 Zorgen voor juiste inzet van materialen en middelen;
 Toezien op het naleven van kwaliteitseisen;
 Bijhouden van een (digitaal) logboek op locatie;
 Zorgen dat aan eisen op gebied van hygiëne, Arbo, milieu en veiligheid wordt voldaan;
 Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgever en medewerkers.
Wie zoeken wij?
 Relevante werkervaring met leidinggeven bij voorkeur in de schoonmaakbranche;
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 In het bezit van een rijbewijs B of scooterrijbewijs;
 Actieve werkhouding, geen 9 tot 5 mentaliteit;
 Zelfstandig, resultaatgericht en oplossingsgerichtheid;
 In het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag of bereid deze voor indiensttreding
aan te vragen;
 Woonachtig in de regio Amsterdam.
Het aanbod
 Markconform salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden;
 Afhankelijk van het project: gebruik van een bedrijfsscooter;
 Zelfstandige baan met een uitdagende verantwoordelijkheid;
 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

