MaxiWork is constant op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Je kunt al starten via MaxiWork
vanaf 3u per week. Een leuke bijverdienste?

MaxiWork is een schoonmaakbedrijf volledig gespecialiseerd in VME’s. Wij reinigen traphallen, inkomhallen,
brievenbussen, inkomdeuren, etc. van appartements- en bedrijfsgebouwen. Werken bij MaxiWork betekent dat jij
meerdere gebouwen krijgt toegewezen waarvan de gemeenschappelijke delen er spik en span dien bij te liggen. Jij
maakt deze gebouwen 2 à 4 keer per maand schoon.
Concrete taken zijn:
−
−
−
−

Stofzuigen met een draadloze stofzuiger (licht in gewicht en gemakkelijk te bedienen).
Dweilen van hallen en trappen.
Schoonmaken van de lift, brievenbussen en inkomdeur.
Overige zaken in de gemeenschap schoonmaken zoals bv. een kelderdeur, verlichting, etc.

Waarom werken bij MaxiWork:
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

MaxiWork betaalt een hoger bruto loon dan de meeste andere schoonmaakbedrijven.
Je komt terecht in een leuke en aangename sfeer met toffe collega’s.
Je krijgt een uitgebreide opleiding en kunt altijd bij iemand van de organisatie terecht.
Je kunt volledig je eigen gang gaan omdat het niet bij gezinnen of bij bedrijven is waarbij je vaak rekening
dient te houden met aanwezige personen.
Je werkt in je eigen regio (binnen provincie Limburg).
Veel vrijheid: planning en het aantal uren geheel naar eigen wens.
Het schoonmaakwerk is makkelijker en minder zwaar dan bij het poetsen van huizen of bedrijven:
o Je hoeft geen spullen te verplaatsen.
o Je gebruikt slechts enkele producten.
Je wordt voorzien van de beste materialen en producten die je nodig hebt.
Naast je uurloon geniet je van een kilometervergoeding en wasvergoeding.
Afhankelijk van het aantal uren dat je werkt geniet je bijkomend van extralegale voordelen:
o Smartphone, tablet, maaltijdcheques, etc.

Wat verwachten we van jou:
−
−
−
−
−

Je beheert de Nederlandse taal (zeer) goed.
Je bent stipt en nauwkeurig.
Je bent klantvriendelijk (ondanks een beperkt sociaal contact kom je wel bewoners tegen in de
gemeenschappelijke delen).
Je vindt werken (schoonmaken) leuk.
Je bent op zoek naar een job voor lange termijn.

Spreekt het bovenstaande jou aan? Neem dan vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek met Fabian
van MaxiWork via +32 475 501985 of via f.sniekers@maxiwork.be
Heel graag tot binnenkort!

