
Opgeruimd staat netjes! Ben jij er trots op dat door jouw inzet iedereen in een schone 
en opgeruimde omgeving kan werken? Dan zoeken wij jou! 

Jij wordt verantwoordelijk voor het schoonhouden van ons pand in Klundert. De 
werktijden zijn: ma, wo, do en vr, 4 X 6 uren. In overleg zijn deze tijden aan te passen. 
Wij vinden het fijn als je ervaring hebt met het schoonmaken van kantoren, maar dit 
is geen vereiste.

Welke werkzaamheden kun je verwachten?
• Schoonmaken van algemene-, kantoor-, keuken- en sanitaire ruimtes
• Stofzuigen en dweilen
• Helpen bij de catering als er bijeenkomsten worden georganiseerd

Herken jij jezelf hierin:
• Ben jij flexibel, bereidheid tot extra inzet?
• Ben jij een echte aanpakker?
• Draag je graag de verantwoording om jouw werk netjes en schoon achter te laten?
• Werk je graag nauwkeurig en toon je initiatief?

Wat wij bieden:
• Werken in een fijn team waar naast hard werken ook ruimte is voor gezelligheid
• 23 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband)
• Reiskostenvergoeding als jouw woonwerk afstand meer is dan 10 km (enkele reis)
• Leuke bonusregeling
• Pensioenregeling
• Elke dag vers fruit op het werk
• Elke dinsdag lunch op het werk

Meer informatie ?
Enthousiast geraakt door de vacature? Reageer dan vóór 24 juni 2022. Stuur je reactie naar 
Isabelle Mook, i.mook@aquadistri.com. Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op 
onze website www.werkenbijaquadistri.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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