De Beco Group is in Nederland en internationaal actief met de volgende
productgroepen: • Transport: agro- en grondverzetkipwagens
• Attachments: uitrusting voor graafmachines en wielladers 		
• Kraanmodificaties: longfronts, sloopgieken en onderwagens
• Grijperequipment: overslag- en dredging grijpers • Special
Constructions: makelaars, gangways • Buiscar: haven- en 		
industrie trailers.
Het Beco team heeft een no-nonsense cultuur en is klantgericht. Wij zien
onze producten graag aan het werk bij: het oogsten van landbouwgewassen, het uitvoeren van grondverzet- en dredgeprojecten, transport
van containers of general cargo in havens en industrie.
Wij groeien en zoeken een:

Interieurverzorger m/v
Uw functie:
Als zelfstandig interieurverzorger bent u mede verantwoordelijk voor
het schoonmaken en -houden van verschillende kantoren en panden.
U zorgt ervoor dat alle kantoorruimtes, de keuken, sanitaire ruimtes etc.
brandschoon zijn. Het bijhouden, bijvullen, klaarmaken en bestellen van
cateringbenodigdheden bij de groothandel, bestemd voor kantoor en
beurzen, is een van uw taken. Ondersteuning bij diverse bijeenkomsten
op onze locaties is een onderdeel van uw takenpakket, verder alle
overige voorkomende (schoonmaak) werkzaamheden.
Bent u degene die wij zoeken?
• U bent in staat zelfstandig schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren
• U heeft ervaring met het schoonmaken van kantoren
• U heet een proactieve werkhouding
• U bent precies in uw schoonmaakwerkzaamheden
• U voelt zich verantwoordelijk voor de uit te voeren werkzaamheden
Wij bieden u:
Een uitdagende functie, een passende salariëring, goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat in een team van gemotiveerde
collega’s. Het aantal uren is bespreekbaar, deeltijdfunctie is mogelijk.
Bent u geïnteresseerd?
Stuur ons dan per omgaande uw sollicitatie t.a.v. Lyda de Groot.
Meer informatie over de Beco Group en onze vacatures kunt u vinden
op: www.beco-group.com.
Beco is een erkend SBB leerbedrijf en lid van het OBM
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