
Kemet Europe B.V.
Oude Moerstraatsebaan 110

4614 RS  Bergen op Zoom
Tel. 0164 - 271700

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste parttime interieurverzorger.
Aantal uren per week: voorlopig 10.

Functie
Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor het schoonhouden van 
diverse kantoorruimten, kantine, algemene ruimtes, sanitair en 
daarnaast voer je diverse klussen uit.

Profiel
• Je hebt praktische ervaring en kennis op het gebied van schoonmaak
• Je bent iemand die systematisch en hygiënisch werkt
• Je werkt zelfstandig, ordelijk en netjes
• Je bent behulpzaam, flexibel en integer
• Je bent handig en in staat om kleine werkzaamheden te verrichten
• Je weet van aanpakken en neemt zelf initiatief binnen het takenpakket

Wat heeft Kemet Europe te bieden?
• Wij bieden je een leuke baan binnen een professionele, groeiende

organisatie
• Werktijden bespreekbaar, met t.z.t. mogelijkheid voor meer uren
• Een prima beloning
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: 13e maand, bonus en

premievrij pensioen

Interesse?
Mail je reactie met C.V. naar: 
info@kemet-europe.com
Meer info : www.kemet-europe.com

Interieurverzorger (m/v)

Opgemaakt: 26 augustus 2019
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