ID4

Schoonmaker vakantieparken

ID5

Schoonmaker vakantieparken

Regio

Groningen: Vlagtwedde (vlakbij Winschoten/ Stadskanaal)

Regio

Groningen: Schiermonnikoog (vertrek vanaf Lauwersoog)

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

2 oktober 2020
in ieder geval de zomervakantie eventueel langer

Einddatum
Perspectief

2 oktober 2020
in ieder geval de zomervakantie eventueel langer

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werktijden

9.30 - 15.00 uur

Werktijden

9.30 - 15.00 uur

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier.
Dat betekent sanitair, keuken, leefomgeving en
slaapkamers.

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier.
Dat betekent sanitair, keuken, leefomgeving en
slaapkamers.

Belangrijk dat iemand er zin in heeft om gasten een
vakantiegevoel te geven in een schoon en fris vakantiehuis!
Overige
informatie

Belangrijk dat iemand er zin in heeft om gasten een
vakantiegevoel te geven in een schoon en fris vakantiehuis!
Overige
informatie

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID11

Schoonmaker vakantieparken

ID6

Schoonmaker vakantieparken

Regio

Texel: vertrek vanaf Den Helder

Regio

Friesland: Terschelling (vertrek vanaf Harlingen)

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

30 september 2020
eventueel ook oktober

Einddatum
Perspectief

2 oktober 2020
in ieder geval de zomervakantie eventueel langer

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werktijden

10.00 – 15.00 uur

Werktijden

9.30 - 15.00 uur

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier. Dat betekent sanitair, keuken,
leefomgeving en slaapkamers. Belangrijk dat iemand er zin
in heeft om gasten een vakantiegevoel te geven in een
schoon en fris vakantiehuis!

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier.
Dat betekent sanitair, keuken, leefomgeving en
slaapkamers.
Belangrijk dat iemand er zin in heeft om gasten een
vakantiegevoel te geven in een schoon en fris vakantiehuis!

Overige
informatie

Overige
informatie

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID25

Schoonmaakmedewerkers vakantiepark

28-1

Schoonmaker gezocht man/vrouw

Regio

Friesland, Ameland (Nes)

Regio

Friesland - Leeuwarden

Begindatum

per direct

Begindatum

1 augustus 2020

Einddatum
Perspectief

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

geen einddatum, in ieder geval de zomer en wellicht ook
sept en okt
maandag, vrijdag

Werktijden

10:00 uur tot 15:00 uur

Werktijden

We bieden een contract aan voor 8 maanden vlgs de CAO.
Daarna in overleg verlenging
Maandag; Dinsdag; Woensdag; Donderdag; Vrijdag;
Zaterdag;
07:00-09:00 EN 07:00-09:30

Werkzaamheden

Je maakt zelfstandig de vloeren, keuken, sanitair, kamers en
het buitenterras van meerdere bungalows schoon.

Werkzaamheden

Schoonmaken toiletten en ruimte

Werkdagen

Afnemen van tafelpoten
Vloer stofzuigen en reinigen met schrobmachine

Overige
informatie

Overige
informatie

De startdatum is nog onbekend bij een aantal restaurants en
ook of er direct 6 dagen in de week gewerkt wordt.
De restaurants die inmiddels weer open zijn beginnen met 3
à 4 dagen.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID24

Schoonmaakmedewerkers vakantiepark

ID2

Schoonmaker vakantieparken

Regio

Drenthe, Wateren

Regio

Drenthe: Emmen, Oldebroek (vlakbij Zwolle)

Begindatum

per direct

Begindatum

= dichtbij grens Friesland
per direct

Einddatum
Perspectief

2 oktober 2020
in ieder geval de zomervakantie eventueel langer

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werktijden

9.30 - 15.00 uur

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier.

Einddatum
Perspectief
Werkdagen

geen einddatum, in ieder geval de zomer en wellicht ook
sept en okt
maandag, vrijdag

Werktijden

10:00 uur tot 15:00 uur

Werkzaamheden

Je maakt zelfstandig de vloeren, keuken, sanitair, kamers en
het buitenterras van meerdere bungalows schoon.

Dat betekent sanitair, keuken, leefomgeving en
slaapkamers.
Belangrijk dat iemand er zin in heeft om gasten een
vakantiegevoel te geven in een schoon en fris vakantiehuis!

Overige
informatie

Overige
informatie

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID13

Schoonmaker vakantieparken

ID28

schoonmaker kinderopvanglocatie en praktijk

Regio

Drenthe: Nooitgedacht, Aa en hunze

Regio

Drenthe, Ruinen

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

30 september 2020
eventueel ook oktober

Einddatum
Perspectief

vaste baan

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werkdagen

dinsdag, donderdag, vrijdag

Werktijden

10.00 – 15.00 uur

Werktijden

Di: 17.00-18.45 uur (mag evt ook later )

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier. Dat betekent sanitair, keuken,
leefomgeving en slaapkamers. Belangrijk dat iemand er zin
in heeft om gasten een vakantiegevoel te geven in een
schoon en fris vakantiehuis!

Overige
informatie

Do: 17.00 – 20.45 uur
Werkzaamheden

Vrij: 18.00 – 20.00 uur (mag evt ook later)
Schoonmaken in een praktijk en een kinderopvanglocatie

Overige
informatie

De werkzaamheden van de donderdag avond (18.45 –
20.45) mogen ook vrijdag overdag gedaan worden.
Is wel afhankelijk van de situatie en kan niet altijd. Indien
nodig bereid zijn op donderdagavond door te werken tot
20.45

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

18

Medewerker schoonmaak op vakantiepark in Biddinghuizen

ID22

Aanpakkers in de bouw

Regio

Flevoland - Biddinghuizen

Regio

Noord-Holland, Heemskerk, ook wel Schiphol

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Gehele zomer t/m herfstvakantie

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

Maandag;Vrijdag;

Werkdagen

aantal weken of maanden, ook afhankelijk van
beschikbaarheid
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werktijden

10.00 - 15.00

Werktijden

7.00 - 16.00 uur

Werkzaamheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Het schoonmaken van vakantiewoningen
Het schoonmaken van toiletgroepen
Het schoonmaken van de horeca en de algemene ruimtes
op de Plaza
Zorgen voor orde en netheid bij onze klant

Werkzaamheden

Lichte (timmer) werkzaamheden op een bouwplaats. Je
ondersteunt de vaste krachten bij elektra en
klimaatregelingswerkzaamheden

Overige
informatie

We zoeken een enthousiaste schoonmaker met een
faciliterende instelling, representatief en die communicatief
vaardig is naar de klant. Onze medewerkers staan voor de
kwaliteit die we nastreven en blijven altijd klantvriendelijk
naar onze klanten.
De belangrijkste punten op een rij:
Een LBO / MBO werk- en denkniveau
Je hebt een dienstverlenende houding, bent zelfstandig en
betrouwbaar
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse of
Engelse taal
Ervaring in de schoonmaakbranche is een pré

Overige
informatie

fysiek sterke mensen die ervaring hebben in de bouw of
technische sector, klimaatregeling of elektra
VCA certificaat is verplicht

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID19

schoonmaakmedewerker algemeen

11

Fulltime schoonmaker in ploegen (ochtend en avond)

Regio

Noord-Holland, Hoorn

Regio

Noord-Holland, Haarlem

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

vaste locatie

Einddatum
Perspectief

Voor de lange termijn

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

15:00 - 18.00 uur: 15 uur per week

Werktijden

Werkzaamheden

In een team van 3 personen, zorg je samen met je collega's
voor de dagelijkse schoonmaak van het project. Het gaat om
de schoonmaak in een industriele omgeving in de
voedingsindustrie. Na het productieproces, reinig jij de
werkruimtes door deze met een hoge druk reiniger schoon
te spuiten. Alles moet enorm schoon zijn, want de volgende
dag wordt er weer met voedsel gewerkt.

Werkzaamheden

Fulltime: 7,6 uur per dag
In 2 ploegen: de ene week in de ochtend dienst, de andere
in de avond
Ochtenddienst: 7 of 8 uur beginnen
Avond dienst: 20 uur of 21 uur klaar
De opdrachtgever is een pharmaceutisch bedrijf. Er worden
medicijnen gemaakt. We zoeken 2 medewerkers die in
ploegendienst willen werken. Je werkt volgens een protocol.
Omdat het hier om een omgeving gaat waar medicijnen
worden gemaakt, moet alles heel steriel zijn. Dit betekent
wat voor de manier waarop je werkt en hoe secuur je moet
werken.

Overige
informatie

Goede beheersing Nederlandse taal zowel mondeling als
schriftelijk
zelfstandig en in teamverband werken
Overige
informatie

Voordat iemand er mag gaan werken moet hij/zij een online
cursus volgen. Dit is een safety check van 20 minuten. In een
video wordt verteld wat voor bedrijf het is, de regels die
gehanteerd worden e.d. Na de 20 minuten volgt er een klein
testje. Daarom is de NL taal belangrijk.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

19

Medewerker schoonmaak op vakantiepark in Uitdam

33

Schoonmaakster m/v

Regio

Noord Holland - Uitdam - 1154 PP

Regio

Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Gehele zomer t/m herfstvakantie

Einddatum
Perspectief

tijdelijk

Werkdagen

Maandag;Vrijdag;

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;Zaterdag;Zondag;

Werktijden

10.00 - 15.00

Werktijden

17.00-20.00

Werkzaamheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Het schoonmaken van vakantiewoningen
Het schoonmaken van toiletgroepen
Het schoonmaken van de horeca en de algemene ruimtes
op de Plaza
Zorgen voor orde en netheid bij onze klant

Werkzaamheden Stofzuigen, sanitaire ruimtes reinigen, bureau's afnemen, vuilnis
ophalen etc.

Overige
informatie

We zoeken een enthousiaste schoonmaker met een
faciliterende instelling, representatief en die communicatief
vaardig is naar de klant. Onze medewerkers staan voor de
kwaliteit die we nastreven en blijven altijd klantvriendelijk
naar onze klanten.
De belangrijkste punten op een rij:
Een LBO / MBO werk- en denkniveau
Je hebt een dienstverlenende houding, bent zelfstandig en
betrouwbaar
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse of
Engelse taal
Ervaring in de schoonmaakbranche is een pré

Overige
informatie

18 uur per week

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID7

Schoonmaker vakantieparken

ID27

Schoonmaakmedewerkers vakantiepark

Regio

Overijssel: Veluwe diverse parken

Regio

Overijssel, Haarle

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

30 september 2020
eventueel ook oktober

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werkdagen

geen einddatum, in ieder geval de zomer en wellicht ook
sept en okt
maandag, vrijdag

Werktijden

10.00 – 15.00 uur

Werktijden

10:00 uur tot 15:00 uur

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier. Dat betekent sanitair, keuken,
leefomgeving en slaapkamers. Belangrijk dat iemand er zin
in heeft om gasten een vakantiegevoel te geven in een
schoon en fris vakantiehuis!

Werkzaamheden

Je maakt zelfstandig de vloeren, keuken, sanitair, kamers en
het buitenterras van meerdere bungalows schoon.

Overige
informatie

Overige
informatie

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

28-4

Schoonmaker gezocht man/vrouw

ID3

Schoonmaker vakantieparken

Regio

Overijssel - Zwolle

Regio

Gelderland: Scherpenzeel (vlak bij Barneveld)

Begindatum

1 augustus 2020

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

2 oktober 2020
in ieder geval de zomervakantie eventueel langer

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werktijden

9.30 - 15.00 uur

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier.

Einddatum
Perspectief
Werkdagen

We bieden een contract aan voor 8 maanden vlgs de CAO.
Daarna in overleg verlenging
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;Zaterdag;

Werktijden

07:00-09:00 EN 07:00-09:30

Werkzaamheden

Schoonmaken toiletten en ruimte
Afnemen van tafelpoten
Vloer stofzuigen en reinigen met schrobmachine

Dat betekent sanitair, keuken, leefomgeving en
slaapkamers.
Belangrijk dat iemand er zin in heeft om gasten een
vakantiegevoel te geven in een schoon en fris vakantiehuis!

Overige
informatie

De startdatum is nog onbekend bij een aantal restaurants en
ook of er direct 6 dagen in de week gewerkt wordt.

Overige
informatie

De restaurants die inmiddels weer open zijn beginnen met 3
à 4 dagen.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID8

Schoonmaker vakantieparken

28-2

Schoonmaker gezocht man/vrouw

Regio

Gelderland: Veluwe diverse parken

Regio

Gelderland - 't Harde

Begindatum

per direct

Begindatum

1 augustus 2020

Einddatum
Perspectief

30 september 2020
eventueel ook oktober

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werkdagen

We bieden een contract aan voor 8 maanden vlgs de CAO.
Daarna in overleg verlenging
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;Zaterdag;

Werktijden

10.00 – 15.00 uur

Werktijden

07:00-09:00 EN 07:00-09:30

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier. Dat betekent sanitair, keuken,
leefomgeving en slaapkamers. Belangrijk dat iemand er zin
in heeft om gasten een vakantiegevoel te geven in een
schoon en fris vakantiehuis!

Werkzaamheden

Schoonmaken toiletten en ruimte

Overige
informatie

Afnemen van tafelpoten
Vloer stofzuigen en reinigen met schrobmachine

Overige
informatie

De startdatum is nog onbekend bij een aantal restaurants en
ook of er direct 6 dagen in de week gewerkt wordt.
De restaurants die inmiddels weer open zijn beginnen met 3
à 4 dagen.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

28-3

Schoonmaker gezocht man/vrouw

34

Schoonmaker in Nijkerk voor kantoorpand en garage

Regio

Gelderland - Nijmegen

Regio

3861 Nijkerk en Gelderland

Begindatum

1 augustus 2020

Begindatum

1-8-2020

Einddatum
Perspectief

8-10-2043
Vaste aanstelling

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

Einddatum
Perspectief
Werkdagen

We bieden een contract aan voor 8 maanden vlgs de CAO.
Daarna in overleg verlenging
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;Zaterdag;

Werktijden

07:00-09:00 EN 07:00-09:30

Werkzaamheden

Schoonmaken toiletten en ruimte
Afnemen van tafelpoten
Vloer stofzuigen en reinigen met schrobmachine

Werkzaamheden

15:30-16:30 en van 16:30-18:00 (kan gelijk door, panden
zitten naast elkaar)
Schoonmaken van de algemene kantoorruimtes en toiletten

Overige
informatie

De startdatum is nog onbekend bij een aantal restaurants en
ook of er direct 6 dagen in de week gewerkt wordt.

Overige
informatie

Goede beheersing van de Nederlandse taal. Code omtrent
gedrag.

De restaurants die inmiddels weer open zijn beginnen met 3
à 4 dagen.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

35

Schoonmaker Clubhuis

36

Schoonmaker Kantoorruimte met toilet

Regio

3871 Hoevelaken Gelderland

Regio

Barneveld 3781 Gelderland

Begindatum

8-7-2020

Begindatum

8-7-2020

Einddatum
Perspectief

vaste aanstelling

Einddatum
Perspectief

Vaste aanstelling

Werkdagen

Maandag;Woensdag;Vrijdag;

Werkdagen

Maandag;Donderdag;

Werktijden

07:00 - 09:00

Werktijden

17:30-19:30

Werkzaamheden

Schoonmaken van algemene ruimtes en contactpunten en
toiletgroepen.

Werkzaamheden

Schoonmaken van het kantoorpand en toiletruimtes

Overige
informatie

Goede beheersing Nederlandse taal. Goed gedrag.

Overige
informatie

Goede beheersing van de Nederlandse taal en code of
conduct

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

31-2

Schoonmaker Heerlen

ID1

Allround schoonmaker

Regio

Provincie Gelderland Enspijk

Regio

Utrecht, Gooi en Omstreken

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Mogelijkheid vast dienstverband.

Werkdagen

maandag, dinsdag, woensdag

Werktijden

8:00 t/m 16:30

Werkzaamheden

In de functie van schoonmaakmedewerker zorg je er samen
met een collega voor dat de panden die wij bezoeken netjes
en schoon worden gehouden.
Je maakt de algemene ruimte's van V.v.E's schoon. zoals
trappenhuizen.
Je beantwoordt vragen van klanten of verwijst ze eventueel
door naar collega’s.
een representatieve uitstraling;
een flexibele instelling;
Geen probleem om op hoogte te werken.
Telescoop bewassing.
Rijbewijs krijgt voorkeur.
Wij bieden een salaris conform de cao voor de schoonmaak
en glazenwasserij.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Vakantiegeld
Pensioen
Eindejaars Bonus
Salaris: €11,05 tot €13,25 /uur

Einddatum
Perspectief
Werkdagen

Medewerkers krijgen een contract volgens de schoonmaak
CAO
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;Zaterdag;

Werktijden

07:00-09:30 of 19:30-21:30

Werkzaamheden

Reinigen sanitair
Afnemen tafelpoten
Stofzuigen voer en daarna reinigen met schrobmachine

Overige
informatie

Werktijden in Enspijk 07:00 - 09:30 of in de avonduren 19:30
- 21:30
Evt te combineren met opdracht in Den Bosch in de
ochtend.
Overige
informatie

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID14

Schoonmaakmedewerker scholen en kinderdagverblijven

ID15

Voorwerker

Regio

Utrecht, Zeist

Regio

Utrecht, Zeist

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

vaste baan

Einddatum
Perspectief

vaste baan

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werktijden

vanaf 16 uur

Werktijden

in overleg, overdag en avond

Werkzaamheden

Schoonmaken op een school of een kinderdagverblijf
conform protocol

Werkzaamheden

Algemene schoonmaak werkzaamheden op scholen of
kinderdagverblijven
Aansturen van het team en meewerken

Overige
informatie

25 tot 30 uur per week mogelijk

Overige
informatie

25-32 uur per week

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID16

Glazenwasser

ID17

Schoonmaakmedewerker cleanroom

Regio

Start vanaf Hilversum

Regio

Utrecht, Bilthoven

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

onbekend

Einddatum
Perspectief

vaste baan

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werktijden

in overleg

Werktijden

Werkzaamheden

Ervaren glazenwasser gezocht

04.30 - 08.00 uur
Toeslagen: voor 6.00 uur, na 23 uur en weekenden
Schoonmaken van de cleanroom, de omliggende
kleedruimtes/algemene ruimtes en kantoren.
Geen cleanroom diploma? Dan krijg je de VCCN cursus.
Er zijn extra vaccinaties/controles van anti stoffen nodig

Overige
informatie

mag ook parttime, dus minder dagen per week

Werkzaamheden

Overige
informatie

Goede beheersing Nederlandse taal zowel mondeling als
schriftelijk
Representatieve en sociale persoonlijkheid
zelfstandig en in teamverband werken
In bezit VOG of bereid aan te vragen.
Aantoonbare ervaring en basisdiploma schoonmaken is een
pré.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID18

schoonmaakmedewerker algemeen

ID21

schoonmaakmedewerker algemeen

Regio

Utrecht, Amersfoort (schothorst)

Regio

Utrecht, Amersfoort

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

vaste baan

Einddatum
Perspectief

vaste baan

Werkdagen

Maandag, Woensdag, Vrijdag

Werkdagen

maandag, woensdag, vrijdag

Werktijden

na 17.30 uur, 4,5 uur per dag

Werktijden

in overleg 10 uur per week

Werkzaamheden

Dagelijkse schoonmaak van het project, hieronder vallen
diverse taken die uitgebreid beschreven worden in een
werkprogramma

Werkzaamheden

Verzorgen dagelijkse schoonmaak van het project.
Hieronder vallen diverse taken die uitgebreid beschreven
worden in een werkprogramma

Overige
informatie

Vereisten: goede beheersing van de Nederlandse taal
(mondeling en schriftelijk), representatief, sociaal,
zelfstandig én in team werken.

Overige
informatie

Goede beheersing Nederlandse taal zowel mondeling als
schriftelijk

Je bent in het bezit van een VOG of bent bereid om er een
aan te vragen.
Aantoonbare ervaring en basisdiploma schoonmaken is een
pré.

Representatieve en sociale persoonlijkheid
zelfstandig en in teamverband werken
In bezit VOG of bereid aan te vragen.
Aantoonbare ervaring en basisdiploma schoonmaken is een
pré.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

9

Schoonmaak medewerker M/V te Vianen

12

Flexibele schoonmaak medewerker M/V te Vianen

Regio

Provincie Utrecht; Vianen

Regio

3141 Vianen

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Vaste baan

Einddatum
Perspectief

langere periode.

Werkdagen

Maandag;Woensdag;Vrijdag;

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

Voorkeur 's morgens tijdens openingstijd, minimaal 9 uur
per week
Voor een mooie klant in Vianen zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde en enthousiaste schoonmaakmedewerker
(m/v).

Werktijden

Fulltime

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Dit kan zowel zelfstandig als in teamverband zijn.

Jij bent zelfstandig verantwoordelijk voor de schoonmaak
van de openbare ruimtes en het sanitair. De taken staan
beschreven in het werkprogramma.
Overige
informatie

Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling
als schriftelijk.

Flexibel/ eventueel zonodig ook in het weekend.
In deze functie verzorg je de dagelijkse schoonmaak van
diverse projecten. Hieronder vallen diverse taken die
uitgebreid beschreven worden in een werkprogramma.

Overige
informatie

Schoonmaak ervaring (2jaar) en rijbewijs B zijn een eis.

Representatieve en sociale persoonlijkheid.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je bent in het bezit van een VOG of bent bereid om er een
aan te vragen.
Aantoonbare ervaring in de schoonmaakbranche en het
overleggen van een basisdiploma schoonmaken is een pré.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

14

Schoonmaken op een school In Vondellaan Utrecht

15

Schoonmaker op school in Utrecht (Vondellaan)

Regio

Utrecht, Vondellaan

Regio

Utrecht, Vondellaan

Begindatum

29 juni 2020

Begindatum

29 juni 2020

Einddatum
Perspectief

Vaste plek

Einddatum
Perspectief

Vaste aanstelling

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

11.30-13.30 uur

Werktijden

16.30 tot 18.30 uur

Werkzaamheden

Je gaat schoonmaken op een middelbare school voor Media
en Vormgeving.
De werkzaamheden vinden plaats onder schooltijd. Het is
jouw werk om de toiletten en de contactpunten schoon te
maken.

Werkzaamheden

Na schooltijd zorg jij ervoor dat het gebouw weer helemaal
in orde is voor de volgende dag.
Je reinigt de algemene ruimtes, maakt de vloeren en de
lokalen schoon
Je werkt volgens een werkprogramma.

Overige
informatie

Gedurende de schoolvakantie ben je vrij.

Overige
informatie

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

16

Schoonmaker voor een internationale school in Utrecht

17

Regio

Utrecht, Bijnkershoeklaan

Regio

Schoonmaakmedewerker middelbare school Utrecht
(Vleuten), naast NS Station
Utrecht, Vleuten, nabij NS Station

Begindatum

29 juni 2020

Begindatum

29 juni 2020

Einddatum
Perspectief

vaste aanstelling

Einddatum
Perspectief

vaste aanstelling

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

11.00 tot 13.00 uur

Werktijden

12.00 tot 14.00 uur

Werkzaamheden

Je gaat schoonmaken op een internationale school voor
kinderen tussen 4 en 18 jaar. De locatie in aan de van
Bijnkershoeklaan in Utrecht (dichtbij ZuidWest)
Onder de lestijd houdt jij de toiletten en de contactpunten
netjes schoon.

Werkzaamheden

Je gaat werken op een vmbo school aan de Oesterzwam in
Vleuten (dichtbij treinstation).

Overige
informatie

Tijdens schooltijd houd je de toiletten en de contactpunten
bij.

Overige
informatie

Tijdens de schoolvakantie ben je vrij.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

21

Regio

Schoonmaker op een vmbo school aan de Oesterzwam in
Vleuten
Oesterzwam 3451, 3451 HB Utrecht

Regio

Schoonmaker vmbo/havo school aan de Vader Rijndreef in
Overvecht
Vader Rijndreef 9, 3561 XB Utrecht

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

20

Einddatum
Perspectief

Einddatum
Perspectief
Werkdagen

Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. Het liefst een
vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht mag ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

16:00-19:00

Werktijden

16:00-19:00

Werkzaamheden

toiletten en contactpunten

Werkzaamheden

Toiletten en contactpunten

Overige
informatie

VOLT! Is een vmbo school aan de Oesterzwam in Vleuten
(dichtbij treinstation)

Overige
informatie

Trajectum is een vmbo/havo school aan de Vader Rijndreef
in Overvecht (dichtbij Lovenhoutsedijk)

Werkdagen

Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. Het liefst een
vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht mag ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

1 vaste medewerker van 16 tm 19u
Tijdens de schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020)
gesloten.

Tijdens de schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020)
gesloten.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

22

Schoonmaker Utrechts Stedelijk Gymnasium

23

Schoonmaker Utrechts Stedelijk Gymnasium

Regio

Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht

Regio

Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

1 juni 2099
Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. Het liefst een
vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht mag ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

16:00-20:00

Werkdagen

1 juni 2099
Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. Tijdens de
schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020) gesloten.
Het liefst een vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht
mag ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werkzaamheden

toiletten en contactpunten

Werktijden

12:30-16:00

Werkzaamheden

contactpunten en toiletten

Overige
informatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium zit aan de Ina BoudierBakkerlaan (dichtbij Abstede)

Overige
informatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium zit aan de Ina BoudierBakkerlaan (dichtbij Abstede)
2 vaste medewerkers van 16:00 tot 20:00
Tijdens de schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020)
gesloten.

1 vaste medewerker van 12:30 tot 16:00

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

24

Schoonmaker Utrechts Stedelijk Gymnasium

25

Schoonmaker Minkema College

Regio

Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht

Regio

Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

1 juni 2099
Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. Het liefst een
vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht mag ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

16:00-18:00

Werkdagen

1 juni 2099
Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. gesloten. Het
liefst een vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht mag
ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werkzaamheden

toiletten en contactpunten

Werktijden

09:00-13:00

Werkzaamheden

Toiletten en contactpunten

Overige
informatie

Minkema College is een vmbo/mavo/havo/vwo school aan
de Minkemalaan en de Steinhagenseweg in Woerden (beide
dichtbij Snel en Polanen)

Overige
informatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium zit aan de Ina BoudierBakkerlaan (dichtbij Abstede)
1 extra medewerker van 16:00 tot 18:00
Tijdens de schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020)
gesloten.

2 vaste medewerkers van 09:00 tot 13:00
Tijdens de schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020)
gesloten.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

26

Schoonmaker Minkema College

27

Schoonmaker Vakcollege Doorn

Regio

Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden

Regio

Woudenbergseweg 22a, 3953 MG Maarsbergen

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Einddatum
Perspectief
Werkdagen

1 juni 2099
Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. Het liefst een
vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht mag ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werkdagen

1 juni 2099
Per direct beschikbaar voor onbepaalde tijd. Tijdens de
schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020) gesloten.
Het liefst een vaste aanstelling, maar een tijdelijke kracht
mag ook.
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

11:00-12:00

Werktijden

16:00-19:30

Werkzaamheden

Toiletten en contactpunten

Werkzaamheden

Toiletten en contactpunten
Overige
informatie

Vakcollege Doorn een praktijkschool in Maarsbergen

Overige
informatie

Minkema College is een vmbo/mavo/havo/vwo school aan
de Minkemalaan en de Steinhagenseweg in Woerden (beide
dichtbij Snel en Polanen)

1 vaste medewerker van 11:00 tot 12:00
Tijdens de schoolvakantie (18 juli 2020 - 28 augustus 2020)
gesloten.

2 vaste medewerkers van 16:00 tot 19:30

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

13

Cleanroom schoonmaker M/V te Gorinchem

29

Voorman functie in Den Haag/Rotterdam/Rijswijk

Regio

Gorinchem

Regio

Rijswijk (hoofdkantoor) cortvanderlinde straat, 2288EV.

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

Voor langere periode/vast

Einddatum
Perspectief

vaste functie voor onbepaalde tijd

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werktijden

16:45 uur - 19.15 uur

Werktijden

Werkzaamheden

In deze verantwoordelijke functie verzorg je de dagelijkse
schoonmaak en desinfectie van de cleanroom en/of
laboratorium. Als je geen cleanroom diploma hebt, dan
ontvang je van ons de VCCN cursus. Er zijn geen vaccinaties
nodig.

38 uur per week, 07:00-16:00, behalve op vrijdag dan van 07:00-14:00
Elke ochtend om 07:00 aanwezig
Werkzaamheden Den Haag/Rotterdam/Rijswijk
Controle van panden. algemene woningbouwvereniging. algemene
ruimtes/portieken/kantoortjes/waterschade/brandschade/calamiteiten
vaste functie

Overige
informatie

tijdens vakanie periodes en ziekte van een collega, is er
mogelijkheid om meer uren te werken.

Overige
informatie

Gedreven iemand die planningen maakt, medewerkers wegzet en
aanstuurt, ophaalt, en van spullen voorziet.

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID9

Schoonmaker vakantieparken

ID26

Schoonmaakmedewerkers vakantiepark

Regio

Noord-Brabant: diverse parken

Regio

Noord-Brabant: Diesen

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

30 september 2020
eventueel ook oktober

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werkdagen

geen einddatum, in ieder geval de zomer en wellicht ook
sept en okt
maandag, vrijdag

Werktijden

10.00 – 15.00 uur

Werktijden

10:00 uur tot 15:00 uur

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier. Dat betekent sanitair, keuken,
leefomgeving en slaapkamers. Belangrijk dat iemand er zin
in heeft om gasten een vakantiegevoel te geven in een
schoon en fris vakantiehuis!

Werkzaamheden

Je maakt zelfstandig de vloeren, keuken, sanitair, kamers en
het buitenterras van meerdere bungalows schoon.

Overige
informatie

Overige
informatie

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID32

Assistent projectleider

30

Schoonmaker gezocht voor Den Bosch per direct

Regio

Noord-Brabant: Veghel

Regio

Brabant - Den Bosch

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

vaste baan

Einddatum
Perspectief

6 januari 2021
medewerker krijgt contract volgens CAO

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;Zaterdag;

Werktijden

van 17.30 uur tot 20.00 uur en

Werktijden

07:00-09:00

Werkzaamheden

het reinigen van het sanitair

twee ochtenden van 8.00 tot 10.00 uur.
Werkzaamheden

Overige
informatie

16,5 uur per week
Samen met je collega assistent projectleider ben je de
rechter en linker hand van de projectleider.
Aanspreekpunt voor de toegewezen medewerkers.
Je geeft leiding
Houdt toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden.
Verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles, planning,
urenlijsten, urenadministratie, sollicitatiegesprekken en
verzuimbegeleiding.
Je kunt rekenen op een afwisselende werkdag, gezellige
collega’s en een fijne werksfeer.

Afnemen van tafelpoten
Vloer stofzuigen en daarna reinigen met de schrobmachine

Overige
informatie

Voorlopig is het 4 dagen in de week. Als alles weer op oude
niveau is wordt het weer 6 dagen in de week
Evt combinatie met object in Enspijk in de avond uren
mogelijk via zelfde opdrachtgever

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

ID12

Schoonmaker vakantieparken

31-1

Schoonmaker Heerlen

Regio

Limburg, diverse parken

Regio

Limburg Heerlen.

Begindatum

per direct

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

30 september 2020
eventueel ook oktober

Einddatum
Perspectief

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werkdagen

Medewerkers krijgen een contract volgens de schoonmaak
CAO
Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;Zaterdag;

Werktijden

10.00 – 15.00 uur

Werktijden

08:00-09:45

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier. Dat betekent sanitair, keuken,
leefomgeving en slaapkamers. Belangrijk dat iemand er zin
in heeft om gasten een vakantiegevoel te geven in een
schoon en fris vakantiehuis!

Werkzaamheden

Reinigen sanitair

Overige
informatie

Afnemen tafelpoten
Stofzuigen voer en daarna reinigen met schrobmachine

Overige
informatie

Werktijden in Heerlen zijn van 08:00-09:45

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

32

Schoonmaker zorglocatie in Venlo

ID10

Schoonmaker vakantieparken

Regio

Limburg, Venlo

Regio

Zeeland , alle eilanden maar vooral in Zeeuws Vlaanderen

Begindatum

13 juli 2020

Begindatum

per direct

Einddatum
Perspectief

21 augustus 2020
Het gaat om de volgende weken: 29. 30, 31, 33 en 34

Einddatum
Perspectief

30 september 2020
eventueel ook oktober

Werkdagen

Maandag;Dinsdag;Woensdag;Donderdag;Vrijdag;

Werkdagen

maandag, vrijdag

Werktijden

08:30 tot 11:00 uur

Werktijden

10.00 – 15.00 uur

Werkzaamheden

Sta jij stevig in je schoenen en weet je wel van aanpakken?
Heb je stage gelopen in de zorg of doe je een opleiding in
deze richting? Dan hebben wij een super leuk
vakantiebaantje voor je! Kom ons schoonmaakteam in
Venlo versterken en je kunt zelfs in de middag nog lekker
naar het zwembad!

Werkzaamheden

Schoonmaken gehele vakantiehuisje, op een veilige en
verantwoorde manier. Dat betekent sanitair, keuken,
leefomgeving en slaapkamers. Belangrijk dat iemand er zin
in heeft om gasten een vakantiegevoel te geven in een
schoon en fris vakantiehuis!

Overige
informatie

Er rijden bussen vanaf de volgende plaatsen:
- Rotterdam Zuidplein
- Dordrecht
- Bergen op Zoom
- Breda
- Roosendaal
Hoe meer eigen vervoer, hoe beter.

Overige
informatie

Werkzaamheden zijn het schoonmaken van de afdelingen
binnen de zorginstelling
Vakantiewerk

Heeft u werknemers die passen op een aanvraag? Neem contact op met het Mobiliteitscentrum Schoonmaak!
(073) 648 38 50 optie 2 of mobiliteitscentrum@osb.nl
8-7-2020

