VACATURE
Schoonmaakmedewerker Avalon bij locatie Boulderhal Energiehaven en Boulderhal Zuidhaven te
Utrecht.
Functieomschrijving
Voor Boulderhal Energiehaven en Boulderhal Zuidhaven (klimhallen) zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde vroege vogel die het fijn vindt om voor een schone en frisse sportomgeving te zorgen.
Zie jij graag direct resultaat in je werk en vind je het heerlijk om fysiek bezig te zijn, dan ben jij de
ideale kandidaat.
Wat bieden wij jou
•

Een bruto-uurloon vanaf €12,- (een zzp tarief is eventueel ook mogelijk na overleg);

•

Een opdracht voor de lange termijn;

•

3 tot 5 dagen per week (verdeeld tussen maandag t/m zondag);

•

Flexibele werktijden tussen 06.00 – 12:00 uur (werktijden zijn bespreekbaar);

•

Het rooster is zelf digitaal in te plannen, uiteraard wel in afstemming met collega’s en
leidinggevende;

•

Starten op zeer korte termijn.

Wie ben jij
Jij bent een verantwoordelijke schoonmaaktopper die samen met een even gemotiveerde collega voor
een topresultaat gaat. Verder ben je:
•

3 tot 5 dagen per week beschikbaar van maandag tot en met zondag;

•

Een aanpakker, ervaring als schoonmaker is niet vereist (wij leiden jou op);

•

Een betrouwbare collega;

•

Een vroege vogel;

•

Minimaal 18 jaar oud;

•

Je spreekt Nederlands of Engels.

Wat ga je doen
Je bent verantwoordelijk voor de gehele schoonmaak binnen de hal op de klimwanden en de
keukenapparaten na. Dit betekent de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden voor het sanitair en
interieur maar ook de periodieke dieptereiniging, het stofzuigen van de valmatten met een daarvoor
bedoelde borstelzuiger en het aanvullen van zeep en overige verbruiksartikelen.
Extra voordelen
- Gratis boulderen en fitness!;
- Zet je eigen playlist aan en luister tijdens het werken naar je muziek over de speakers door
de gehele zaal (buiten openingstijden);
- Je kan de klus beginnen met een heerlijke kop koffie of thee van de professionele koffiemachine.
Sollicitatieprocedure
Deze week al beginnen? JA! Stuur je sollicitatie naar info@avalongroep.nl met je telefoonnummer en
we bellen je. Na een kort telefonisch gesprek kom je langs voor kennismaking. Bevalt het? Dan kun je
binnen enkele dagen beginnen.
Tot snel!

