Medewerker Algemeen Schoonmaakonderhoud (38 uur)
Wij maken schoon met passie voor het vak en oog voor detail, jij ook? Kom dan ons team
versterken!
Onze organisatie
Je gaat werken voor de Business Unit CleanStay, een onderdeel van StaySolutions, dé specialist op
het gebied van flexibele personeelshuisvesting voor arbeidsmigranten. Met een landelijke
portefeuille biedt StaySolutions altijd een passende oplossing. Vanuit ons motto “Wij regelen het”
brengen wij vraag en aanbod voor (tijdelijk) verblijf van arbeidsmigranten optimaal bij elkaar. Wij
zetten ons 24/7 in om de kwaliteit van de accommodaties te waarborgen, aanbod te realiseren, de
arbeidsmigranten een aangenaam verblijf te bieden en te begeleiden op onze accommodaties. Onze
accommodaties voldoen aan het SNF-keurmerk van Stichting Normering Flexwonen. De
bedrijfscultuur is jong, no-nonsense en dynamisch.
Jouw functie
Hygiëne en wooncomfort staan bij CleanStay hoog in het
vaandel. Als Medewerker Schoonmaakonderhoud lever jij hier
een belangrijke bijdrage aan.
Je verricht schoonmaakwerkzaamheden op de locaties in de
openbare leefruimtes, sanitaire voorzieningen en op de kamers
van de bewoners. Je werkt volgens een vast werkrooster op de
aan jouw toegewezen locaties.

Dit breng je mee naar StaySolutions
• Je spreekt goed Engels;
• Je werkt nauwkeurig;
• Uiteraard ben je in het bezit van onze kernwaarden: Betrokken, Flexibel, Daadkrachtig,
Deskundig en Verantwoordelijk;
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Aanbod
Wij bieden jou een leuke afwisselende baan in de schoonmaak voor 38 uur
per week (maandag tot en met vrijdag). Jouw salaris is conform de cao van de
schoonmaakbranche. Om jouw werk goed te kunnen doen word je intern
getraind om de juiste schoonmaakvaardigheden toe te passen.
Heb jij interesse in een schoonmaakfunctie bij dé specialist op het gebied van
flexibele, betaalbare en hoge kwaliteit huisvesting en herken je jezelf in het
geschetste profiel? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar
recruitment@staysolutions.nl. Voor vragen over deze vacature kun je terecht
bij Rosalynn de Graaff op 088-0122625.

