Vacature
Gezocht Glazenwasser
(Plaats Eelde, 38 uur per week)

Wij zijn op zoek naar een glazenwasser, met een flinke dosis lef, geen hoogtevrees,
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische blik als dat nodig is.

Functie-eisen:
In bezit zijn van rijbewijs B(E) en een VCA basis diploma
Bij voorkeur ervaring met glazenwassen, of de motivatie om dit te willen leren
Een energieke, representatieve uitstraling in combinatie met een
Zelfstandige werkhouding
Bereid zijn om rijbewijs C te behalen
Nauwkeurigheid
Aanpakker en niet bang zijn voor een beetje kou
Klantvriendelijk
Lerend vermogen
Woonachtig binnen een straal van 30 km

Een goede glasbewassing zorgt voor een frisse uitstraling van uw bedrijfspand of woning.
Daarnaast biedt het u van binnenuit weer een heldere kijk op de wereld.
De opgeleide medewerkers van Siesling zorgen voor een veilig uitgevoerde glasbewassing
met een stralend resultaat. Of het nu gaat om het wassen van de ramen van uw woonhuis of
om het projectmatig plannen en uitvoeren van de bewassing, geen uitdaging is voor
onze specialisten te groot.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Als glazenwasser ga je naar de opdrachtgevers alwaar je verschillende panden voorziet
van goed gewasssen ramen. Jij kan in goed tempo, en toch zeer nauwkeurig, de glazen wassen.
Ook stellen wij je in de mogelijkheid om rijbewijs C te behalen waarna je ook zelf een
hoogwerker kunt bedienen en dus breder inzetbaar bent.

Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een leuke en zelfstandige fulltime functie voor langere tijd bij wederzijds
goed bevallen. Inschaling conform CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
Fijne werksfeer, leuke collega’s
Opleiding en doorgroeimogelijkheden

De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers staat bij ons altijd centraal.
Met die gedachte wordt er altijd gekozen voor de best passende methode
van bewassing waarbij uiteraard altijd de geldende wet- en regelgeving
wordt gehandhaafd. Een groot deel van onze medewerkers is in het bezit van
de IPAF PAL card. In combinatie met ons ruime hoogwerker assortiment kunnen
we het gebruik van ladders tot een minimum beperken hetgeen de veiligheid
ten goede komt.

Traditioneel handmatige bewassing
Outdoor telescoopbewassing
Indoor telescoopbewassing
Combinatie met conserveren van kozijnen e.d. mogelijk

Gewenste reactie:
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