Schoonmaakmedewerker m/v
Bij De Schoonmaak Coöperatie
20-28 uur per week

“Schoonmaakwerk? Ik weet niet of dat iets voor mij is” is een reactie die
we in eerste instantie vaak horen van mensen. Bij ons werken ruim 800
mensen dagelijks in de schoonmaak en de meesten met verrassend veel
plezier omdat ze ervaren dat het werk goed bij ze past!”, aldus Annet van
den Hout, operationeel directeur De Schoonmaak Coöperatie.

Functie-inhoud
Als schoonmaakmedewerker ben je actief bij één van onze klanten en werk je bijvoorbeeld op een basisschool, een middelbare school, een wijkgebouw of op een kantoor. Ook kan het zijn dat je ’s ochtends op
de ene locatie werkt en in de middag op een andere locatie. Op sommige locaties werk je met een kleine
groep collega’s samen, op andere locaties werk je met een grotere groep collega’s en het kan zijn dat je
individueel op een locatie werkt. De werkzaamheden zijn afwisselend en daardoor lichamelijk niet erg
belastend.
De functie-eisen
Iedereen die in de schoonmaak aan de slag gaat heeft regelmatig contact met klanten en daarom vinden
we een verzorgd uiterlijk van belang. Natuurlijk verwachten we ook dat je klantvriendelijk bent en
klanten netjes te woord kan staan. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is dan ook van belang.
Het spreekt voor zich dat je geen problemen moet hebben met lopen en staan tijdens je werk.

Inwerkperiode
Schoonmaken is een vak en daarom start een nieuwe schoonmaker bij ons met een inwerkperiode op
een locatie waar altijd een meewerkend voorwerker aanwezig is. Tijdens het inwerken leer je bijvoorbeeld
goed gebruik te maken van de verschillende hulpmiddelen, hoe het werk uitgevoerd moet worden en
gepland wordt.
Overige informatie
Je werktijden liggen tussen 6.00 uur ’s morgens en 19.00 uur ’s avonds en in voorkomende situaties ook
in de avond na 19.00 uur of in het weekend. De uren zijn verdeeld over vijf dagen. In de schoonmaak zit
de piek van het werk in de vroege ochtend en eind van de middag. Jouw werktijden vallen in één van
deze piektijden. Het kan ook voorkomen dat je in beide piektijden werkt; je werkt dan in splitdiensten.
In overleg met jou wordt je werkrooster opgesteld. Uiteraard krijg je ook werkkleding tot je beschikking.
Je dienstverband ligt tussen 20 en 28 uur. De werklocaties bevinden zich met name in Tilburg en omliggende gemeenten. Voor het werk is een zogenaamde ‘verklaring omtrent gedrag’ vereist.
De werkgever
Je komt werken bij De Schoonmaak Coöperatie, een leerwerkberdrijf van Weener XL, de Diamant-groep
en WSD-Groep. Waar nodig ondersteunen we je in het werk. En uiteraard realiseren we ons dat mensen
die langere tijd niet gewerkt hebben, daar weer aan moeten wennen. Je mag verwachten dat we je in je
werk goed begeleiden.
Meer informatie
Heb je nu al vragen over de functie of het werk, neem dan contact op
met het personeelsteam van de Schoonmaak Coöperatie via de mail
personeelsteamdsc@schoonmaakcooperatie.nl.
Interesse gewekt?
Is je interesse gewekt voor deze vacature? Dan nodigen we je graag uit
voor een sollicitatiegesprek. Als je gemotiveerd bent en aan de functieeisen voldoet, bieden we je graag werk aan. Tijdens het gesprek krijg je
ook informatie over hoe e.e.a. verder in zijn werk zal gaan.

Diamant-groep

je komt ons overal tegen!

Zevenheuvelenweg 14
Postbus 5033
5004 EA Tilburg
013 46 41 911
info@diamant-groep.nl
www.diamant-groep.nl

