Medewerker schoonmaak 18 uur
Droombaan voor mensen die houden van schoonmaken en opruimen!

Het bedrijf
Al 16 jaar zijn wij een begrip in Almelo en omstreken. Wekelijks ontvangen wij
duizenden gasten die komen genieten van een heerlijke lunch, een diner of van een
kopje koffie met gebak. Bij ons worden vele feesten en partijen georganiseerd en
daarnaast kunnen gasten gebruikmaken van Nielz cafe / restaurant als
vergaderlocatie. Tevens verzorgen wij catering bij gasten thuis of bij bedrijven. Onder
aanvoering van eigenaar Niels Mulder en zijn leidinggevende team werken er ruim 90
medewerkers aan een optimale beleving voor onze gasten. Onze missie is het
samenbrengen van kwaliteit en gastvrijheid.

De functie
Als schoonmaakmedewerker zorg jij ervoor dat onze zaak er prachtig bij staat voor
onze gasten en collega’s. Voor openingstijd maak je onze toiletgroepen en vloeren
schoon. Ondertussen zorg je ervoor dat de wasmachines en drogers de was van de
vorige dienst schoon en droog krijgen. Netjes als je bent, berg je deze op in de
stellingkasten, zodat deze door de verschillende afdelingen weer gebruikt kunnen
worden. Je vindt het niet erg om ’s ochtends vroeg te beginnen en zelfstandig te
werken. Bovendien ben je zo scherp dat bijvoorbeeld een kapotte lamp door jou
wordt verwisseld. Je rooster stellen wij samen in overleg met je andere collega’s.

Wat vragen wij?
 Je houdt ervan om op te ruimen en zorgvuldig schoon te maken;
 Je bent enthousiast en fit genoeg om veel trappen te kunnen lopen, onze ruimtes
liggen namelijk verspreid over drie verdiepingen;
 Je bent 6 ochtenden per week beschikbaar. In een horecabedrijf is het gebruikelijk
om ook in het weekend en op feestdagen te werken;
 Je bent betrokken bij de organisatie en bij gebreken onderneem je actie.

Wat bieden wij?
 Een flexibele functie in een groeiend bedrijf;

 vaste ochtenden, namelijk vrijdag, zaterdag, zondag,maandag en dinsdag
 Een duidelijk rooster- en planningsysteem;
 De ruimte om te functie in te kleden zoals jij dit prettig vindt.;
 Duidelijkheid en een gestructureerde organisatie;
 Heerlijke koffie einde van je dienst;
 Aantrekkelijke extra’s, zoals personeelskortingen en -borrels en natuurlijk
fantastische collega’s.

Geïnteresseerd?
Zie jij jezelf al werken bij Nielz cafe / restaurant, aarzel niet en solliciteer! Vul het
sollicitatieformulier in op onze website www.nielz.nl en misschien wordt jij onze
nieuwe collega. Mocht je nog vragen hebben over deze functie neem dan vooral
contact op met Simone Adry via simone@nielz.nl
We zien ernaar uit je te ontmoeten!

