Hoofddorp, 08 December 2020
Wie zijn wij:
Ariston Schoonmaakdiensten en Bedrijfshygiëne B.V. is een schoonmaakbedrijf die opdrachtgevers
ontzorgt in de regio Randstad.
Wij zoeken:
Een Meewerkend Voorman/Vrouw Algemeen Schoonmaakonderhoud I voor 10 uur per week van
maandag t/m vrijdag met werktijden tussen 17:00-21:30.
•
•
•
•

Je bent betrouwbaar, sociaal en communicatief sterk (zowel in Nederlands als Engels).
Je kunt goed plannen en organiseren
Je steekt zelf de handen uit de mouwen
Je hebt ervaring in de schoonmaakbranche en goed inzicht

Functieomschrijving:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Het aansturen/coördineren van de medewerker(s) op diverse projecten die het algemene
schoonmaakonderhoud uitvoeren.
Toezien op voortgang en kwaliteit (conform DKS), juist gebruik van middelen en materialen,
naleving werkprogramma, protocollen en voorschriften t.a.v. Arbo en Veiligheid, signaleren van
kwaliteitsafwijkingen en deze onder aandacht brengen bij de medewerker(s) c.q. herstellen van
onvolkomenheden in het werk, ook naar aanleiding van opmerkingen van opdrachtgever.
Verantwoordelijk voor het maandelijks toetsen van de medewerker(s) door middel van het DKS
Systeem, Toolboxmeeting en Werkinspectieformulier, conform Procedure Controle.
Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op ad hoc basis of ter ondersteuning op een project
of bij ziekte/ vakantie van medewerker(s).
Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers en overdragen van
kennis/vaardigheden/procedures m.b.t. de uitvoering van het werk, werkmethoden, gebruik van
middelen/materialen, Arbo en veilig werken, locatiespecificatie aspecten e.d.
Input leveren tijdens maandelijks werkoverleg over het functioneren van medewerker(s)
Bijhouden van optionele logboek bij opdrachtgevers en op/of aanmerkingen bespreken bij
maandelijks werkoverleg.
Controleren van voorraden, materialen en apparatuur en binnen procedure aanvragen van
aanvulling/vervanging
Oplossen van structurele klachten van opdrachtgever en hiervan terugkoppeling met kantoor

-

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Woonachtig in Hoofddorp of omgeving
Je beschikt over een MBO werk en denkniveau
Je in het bezit bent van Basis Diploma Schoonmaak
Je hebt aantoonbare ervaring binnen de schoonmaakbranche
In bezit van rijbewijs B
VOG Verplicht
Optioneel DKS Diploma

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris conform de CAO
Beschikbaar stellen van bedrijfsauto voor uitvoering van de werkzaamheden
Tablet en mobiele telefoon
Mogelijkheden van het volgen van cursussen
Leuk team om mee samen te werken

