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De Leistert
Wij voeren geen sollicitatiegesprek. Wij stellen geen vragen over je (werk)verleden. Jij bepaalt zelf of je geschikt bent
voor onze vacature. Het enige wat je moet doen is zelf bellen om je aan te melden!

Functieomschrijving
Als medewerker schoonmaak ben je verantwoordelijk voor het schoonmaken van vakantieboerderijen. De kleinste zijn
voor 4 personen, de grootste voor 18 personen. Daar horen deze werkzaamheden bij:
•
•
•
•
•

Je reinigt de badkamers en de wc’s.
Je poetst de keuken.
Je maakt de (slaap-)kamers en de hal schoon.
Je stofzuigt en dweilt de vloeren.
Je maakt het terras netjes.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Jij bent in staat om staand werk te verrichten. Lopen & tillen is voor jou geen probleem.
Je kan 6 uur achter elkaar werken (met een half pauze ertussen).
Jij bent een harde werker en kan omgaan met tijdsdruk.
Je kan Nederlands, Engels of Duits spreken.
Je kan fietsen.
Je bent minimaal beschikbaar op maandag en/of vrijdag van 9.00-15.00, maar wil je meer werken, dan kan dat
ook.

Wij bieden
Als je aan de slag gaat als medewerker schoonmaak krijg je:
•
•
•
•
•
•

Een salaris van € 11,44 als je 21 jaar of ouder bent.
Opbouw van pensioen
Een baan voor minimaal 6 tot 30 uur per week.
Flexibele werkdagen en -tijden in overleg.
26 vakantiedagen op basis van een fulltime contract.
Een gezellig team waarin iedereen voor elkaar klaar staat.

Meld je aan
Vooraf voeren we geen sollicitatiegesprek. We stellen je ook geen vragen over je arbeidsverleden. Alleen jij bepaalt of
deze functie goed bij je past!

1. Je hoeft je alleen maar telefonisch aan te melden. Dit kan op dinsdag tot en met donderdag op telefoonnummer
06 - 57140376.
2. Als jij de eerstvolgende op de lijst bent dan bellen wij jou om je uit te nodigen voor een rondleiding over het park.
3. In deze rondleiding leggen wij jou nog eens precies uit wat het werk inhoudt en waar jij gaat werken.
4. Als jij nog steeds enthousiast bent om te starten, kun je bij ons beginnen. Zo simpel is het!

Jouw werkplek
Je komt te werken bij op de locatie recreatiepark de Leistert. Dit luxe recreatiepark ligt in Roggel, precies tussen Venlo,
Roermond en Weert in. Hier zijn verschillende verblijfsmogelijkheden, variërend van luxe vakantiehuizen tot fijne
campingplaatsen. Als samenwerkingspartner van de Leistert nemen wij de schoonmaak van de vakantiehuizen en de
campingfaciliteiten voor onze rekening.
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