Maassilo is op zoek naar een nieuwe collega! Word jij onze nieuwe Schoonmaak
Medewerker?
De Maassilo in Rotterdam is een grote evenementenlocatie gevestigd in een ruim
100 jaar oude graansilo. Tal van verschillende evenementen vinden hier plaats:
bedrijfsevenementen zoals productpresentaties, plenaire bijeenkomsten en
personeelsfeesten, maar ook studentenfeesten, concerten, dance evenementen en
op de 10e verdieping van de Maassilo bevindt zich club Now&Wow. Voor onze
evenementenlocatie zoeken wij een gemotiveerde Schoonmaak Medewerker die
van aanpakken weet. Je komt te werken in een gezellig team met een Rotterdamse
mentaliteit.
Werkzaamheden
Als Schoonmaak Medewerker ben je bezig met het schoonhouden van onze
evenementenlocatie. Dit gaat bijvoorbeeld om het schoonmaken van de locatie na
dance en business evenementen. Denk hierbij aan, vloeren schoonmaken d.m.v.
boenmachines en het leeggooien van afvaldrums etc. Op dagen dat er geen
directe leidinggevende aanwezig is houd jij overzicht op de gang van zaken. Hierbij
is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd en gedelegeerd word.
Functieprofiel
• Je hebt bij voorkeur ervaring als schoonaakmedewerker in de
evenementensector en/of een opleiding op dit gebied;
• Zelfstandige werkhouding;
• Leidinggevende kwaliteiten;
• Je bent stressbestendig: ook in drukke tijden blijf jij je werk goed uitvoeren;
• Je bent in goede conditie en niet vies van een beetje sjouwwerk;
• Je bent flexibel inzetbaar (weekenden en feestdagen, maar soms ook avond- en
nachtdiensten komen voor);
• Je bent klantvriendelijk, bent goed in klantcontact en denkt service– en
oplossingsgericht;
• In de weekenden niet vies van vroeg opstaan (schoonmaak start vaak rond 6:00)
•

Je woont bij voorkeur in de regio Rotterdam.

Maassilo biedt
• Een baan bij de leukste evenementenlocatie van Rotterdam in een gezellig
team;
• Een Rotterdamse mentaliteit en informele sfeer zijn kenmerkend voor ons bedrijf;
• Het betreft een functie voor 36 tot 40 uur per week met flexibele werkdagen en tijden;
• Voor deze functie geldt een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en
ervaring.
Heb jij interesse in deze functie ? Mail je motivatiebrief met cv naar
sollicitatie@maassilo.com met het onderwerp “Sollicitatie Schoonmaak
medewerker”.

