
 

Aankomend voorman schoonmaak (industrieel) 

 

Wij zijn een klein, groeiend bedrijf in Nieuw-Vennep met grote, gerenommeerde 

opdrachtgevers in heel Nederland. Onze diensten bestaan uit het industrieel reinigen van 

machines en productielijnen met behulp van milieuvriendelijke straaltechnieken.  

Tevens ook Verkoop, onderhoud en service van de apparatuur.  

 

Een gedeelte van onze werkzaamheden gebeurt op locatie, dit kan ook voorkomen in het 

weekeinde (met name zaterdag overdag is een vaste werkdag). De kantoor/magazijn 

werkzaamheden gebeuren op doordeweekse dagen. Door deze afwisseling in werkzaamheden 

is geen dag bij ons hetzelfde. 

 

Jouw belangrijkste werkzaamheden: 

- Je leert stralen met innovatieve straaltechnieken; 

- Je leert je technisch inzicht verder te ontwikkelen en volgt cursussen; 

- Je legt contact met nieuwe opdrachtgevers en pleegt ook acquisitie. 

- Je leert werkzaamheden bij opdrachtgevers in te schatten en bereid het werk voor; 

- Je beheert de voorraad; 

- Je ondersteunt bij het uitbreiden van de operationele werkzaamheden. 

 

Wat bieden wij jou? 

- Een goede vergoeding voor 32 of 38 uur per week  

- Bij geschiktheid na een tijdelijk contract de intentie voor een vast contract  

- Dynamische werkomgeving: je komt bij veel opdrachtgevers; 

- Veel aandacht voor het ontwikkelen van jouw vaardigheden; 

- Geen standaard (kantoor)baan. 

 

Wie ben jij? 

- Een doener met een proactieve instelling en technisch inzicht; 

- Enthousiast en positief ingesteld, iemand die mee wil groeien; 

- Flexibel en je hebt een hands-on mentaliteit. 

- In bezit van rijbewijs (B) is een pré 

- Enige computer ervaring en sales inzicht is een pré  

- VCA ( vol ) is een pré  

 

Interesse in deze uitdagende functie?  

Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. E-mail je CV met motivatie naar dhr. M. Broere 

via info@247dic.nl  Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met  

dhr. M. Broere via 0252 -797 925 
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