
Vacature Schoonmaker m/v 
 

Je bent er vast wel eens geweest. En zo niet, heb je sowieso van ons gehoord. Aan de Maashaven in Rotterdam 
staat een bijzonder stukje erfgoed waar je niet omheen kan: de Maassilo.  

Het indrukwekkende gebouw bestaat sinds 1910 en heeft tot in de jaren 90 gefunctioneerd als graansilo. In 2003 
is het volledig verbouwd en ingericht als evenementenlocatie. In de afgelopen jaren hebben er ontelbaar veel 
feestjes, modeshows, bedrijfsfeesten, borrels, concerten en nog veel meer plaatsgevonden.  

Het einde van de coronacrisis is bijna in zicht en wij hebben zin om weer vol gas te gaan geven. Dat betekent dat 
we binnenkort, week in week uit, heel veel leuke mensen willen ontvangen in ons pand. Voor onze locatie zijn we 
daarom per direct op zoek naar schoonmakers voor 32 - 40 uur per week. 

Wat ga je doen 

Samen met een team schoonmakers zorg jij ervoor dat de zalen weer op en top schoon zijn voor het volgende 
feest of bedrijfsevenement. Veel voorkomende werkzaamheden zijn:  

• Moppen/dweilen van de vloer en boenen middels een boenmachine; 
• Afnemen van deuren, interieur, podiumdelen etc.; 
• Afval verzamelen alsmede legen van afvaltonnen en afvoer van vuil; 
• Schoonmaken van barren; 
• Schoonmaken en desinfecteren van sanitaire voorzieningen. 

Daarvoor heb jij 

• Oog voor detail; geen vuiltje ontgaat jou, jij houdt van schoon!  
• Flexibiliteit, je bent beschikbaar in het weekend (zaterdag en zondag) en enkele dagen doordeweeks. 

De werkzaamheden worden over het algemeen van ’s ochtends vroeg tot in de middag uitgevoerd, maar 
het kan ook voorkomen dat je in de avond schoonmaakt; 

• Een heftruckcertificaat is een pré (maar geen must!). 

En dit doe je allemaal voor 

• Een baan bij de tofste evenementenlocatie voor dance events, concerten en nog veel meer andere 
feesten en evenementen, met gezellige collega’s;   

• Een marktconform salaris; 
• Last but not least krijg je natuurlijk ook de mogelijkheid om zo nu en dan een feestje of concert mee te 

pakken. 

Lijkt dit je wat? Stuur dan je sollicitatie naar sollicitatie@maassilo.com en wie weet nodigen we je uit voor een 
gesprek! 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


