
 

 

 

 

Heb jij ervaring als schoonmaker en wil jij zorgdragen voor een schone en nette 

werkomgeving voor ons kantoor in Eindhoven? Dan zoeken we jou! 

           Medewerker schoonmaak (20uur) 
 

Als schoonmaker zorg jij voor een schone werkplek en een prettige omgeving! In deze functie krijg jij alle 

vrijheid je uren in te delen en te zorgen dat alles er spik en span uit ziet. Jij hebt al ervaring in het 

onderhouden van grotere kantoorpanden en weet wat hier bij komt kijken. Je komt te werken voor ons 

kantoor in Eindhoven. Een gezellig en jong bedrijf waar een informele werksfeer heerst. Doordat jij overal in 

het pand te vinden bent ben jij een graag geziene collega die hier en daar een praatje maakt.  

 
Wat ga je doen?  
Als interieurverzorger ben je er verantwoordelijk voor dat alle ruimtes in en om het pand hygiënisch schoon 
zijn. Dit betekend in de dagelijkse praktijk: 

• Je onderhoud de werkplekken 

• Het schoonmaken van entree, kantoren en sanitaire ruimtes. 

• De kantine en koffieapparatuur schoonmaken. 

• Je maakt het interieur schoon 

• Je stofzuigt en dweilt de vloeren 
 
 
Wie ben jij? 

• Je hebt ervaring in de schoonmaak branche 

• Je maakt een duidelijke planning zodat de schoonmaak efficiënt en consequent gebeurt; 

• Je bent een echte doorzetter en bent stressbestendig; 

• Je bent flexibel ingesteld en kan goed zelfstandig werken; 

• Je bent beschikbaar voor 20 uur per week  

• Je bent woonachtig in de regio Eindhoven; 

• Jij weet wat er komt kijken om een kantoor schoon te houden; 

• Beschikt over een ondernemende en enthousiaste instelling; 

• Je beheerst de Nederlandse taal. 
 

 
Wat mag je van ons verwachten? 
Bij Seabourne klopt ons hart voor service en uitdagingen. Wij verwelkomen jonge mensen graag binnen ons 
team. We hebben aandacht voor onze klanten maar ook voor onze medewerkers. Je krijgt een goed salaris en 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
Seabourne Group biedt een breed scala aan logistieke diensten. Met expertise in lucht, zee en wegtransport, 
verzorgd Seabourne zendingen van A tot Z met een internationale service. Ons hoofdkantoor zit in Londen en 
met 3 kantoren in Nederland bedienen wij graag onze klanten, wereldwijd! 
 

Wil jij lekker aan de slag en beschik jij over de gevraagde ervaring? Durf jij de uitdaging aan en wil jij deel 

uitmaken van ons team? Pak deze kans! Mail dan je CV en sollicitatie t.a.v. afdeling HR naar: hr@seabourne-

group.com   

. 
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