
 

 

 

Administratief medewerker Plus (fulltime, m/v, MBO+)  
 
Cleanbuilding is per direct op zoek naar een enthousiaste, leergierige en gedreven 
“administratief medewerker plus” om het team van de binnendienst te komen versterken!  
 
Wie zijn wij? 
Cleanbuilding is een jong en ambitieus schoonmaakbedrijf met haar kantoor in Amsterdam 
West. Op kantoor werken wij met een team van 15 collega’s. Korte lijnen, betrokkenheid en 
snel schakelen staat voor dit team. Als administratief medewerker plus ben je werkzaam in 
het team van de manager binnendienst & verkoop en ondersteun je organisatie breed op 
administratief vlak (commerciële, financiële en operationele afdelingen). 
 
Werkzaamheden in grote lijnen 

 Contractbeheer (opzet nieuwe klanten, mutaties, opzeggingen); 

 Administratieve ondersteuning operatie (rayonleiders en rayonmanagers); 

 Planning beheren van werkzaamheden projectadministratie (extra opdrachten, 
   glasbewassing, mailmerge aan klanten en overige); 

 Materialen en middelen bestellen en in de systemen verweken; 

 Voorbereiden van de facturatie aan opdrachtgevers; 

 Diverse e-mailboxen beheren. 
  
Jouw profiel 
MBO+ werk-/denkniveau met minimaal twee jaar werkervaring op administratief gebied, 
waarin kennis van de facilitaire branche een pre is. Je beheerst het Microsoft Office pakket 
volledig en je vindt het leuk hiermee te werken (veelal Excel). Je kan goed het overzicht 
bewaken en prioriteiten stellen tijdens drukte. Je vindt het leuk collega’s te ondersteunen die 
minder goed zijn in het administratieve werk. Je pakt graag aan. Je beheerst de Engelse 
taal.  
 
Je bent een teamspeler die communicatief sterk is en graag samenwerkt op verschillende 
niveaus. Je beschikt over een professionele, procedurele, oplossend gerichte werkhouding 
en neemt hierin je verantwoordelijkheden. Je bent daadkrachtig, secuur, flexibel en 
stressbestendig. Humor en met plezier werken staat centraal in jouw profiel.  

 
Wat biedt Cleanbuilding? 
Wij bieden je een leuke, afwisselende baan in een organisatie met een hecht team, waarin 
hard werken, maar ook lol hebben met elkaar voorop staat. Werkdagen van maandag tot en 
met vrijdag van 8:30 tot 17:00uur. Het salaris wordt bepaald op basis van ervaring en 
diplomering (CAO van de schoonmaak & Glazenwassersbedrijf). Wij gaan in het beginsel uit 
van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarna bij goed functioneren een vaste 
aanstelling tot de mogelijkheden behoort. 
 
Interesse? 

Reageren kan via: sollicitatie@cleanbuilding.nl t.a.v. Indji Smink 

Informatie over de functie via 020 – 777 97 06 bij Olaf Cordemeijer 
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