Interieurverzorg(st)er
Steek jij graag de handen uit de mouwen en heb jij oog voor detail? Vind jij het belangrijk dat jouw
collega’s een fijne en schone werkplek hebben en houd je van afwisseling? En ben jij op zoek naar
een parttime baan binnen een echt Limburgs familiebedrijf?
Lees dan snel verder!
Hansen Dranken groeit door. In 75 jaar is Hansen Dranken uitgegroeid tot een begrip in
drankenland. Begonnen met de productie van limonade, is Hansen Dranken uitgegroeid tot een
florerend familiebedrijf met zo’n 140 enthousiaste medewerkers. Dagelijks rijden 30 vrachtwagens
hun routes langs horecazaken, (dranken)groothandels, slijterijen, supermarkten en speciaalzaken.
Daarnaast exporteert Hansen Dranken naar diverse landen over de hele wereld. Het assortiment met
ruim 9.000 verschillende soorten drank wordt verspreid vanuit het ca. 15.000 m2 grote magazijn aan
de Veestraat in Linne.
En wij zijn nog lang niet klaar met groeien! Voor het schoonmaken van onze bedrijfsruimtes zijn wij
daarom per direct op zoek naar een nieuwe collega.
Wat ga je doen?
•
•
•
•

Onze bedrijfsruimtes schoonmaken (denk hierbij aan kantoren, algemene ruimtes, kantines
en sanitair)
De verschillende koffieautomaten reinigen en bijvullen
Afvalbakken leeg maken
Aanvullen van ge- en verbruiksartikelen (toiletpapier, papieren handdoekjes, zeep etc.)

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Jij werkt graag zelfstandig en zorgvuldig
Je toont eigen initiatief
Jij bent representatief en een aanpakker
Je bent beschikbaar op maandag t/m vrijdag (bij voorkeur in de ochtend) en incidenteel op
zaterdag
Je beheerst de Nederlandse taal

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een afwisselende baan binnen een informele en gezellige werkomgeving
Een parttimebaan voor ca. 15 uur per week
Een prima marktconform salaris
Veel aanvullende regelingen (denk aan een pensioenregeling, collectieve zorgverzekering,
fietsplan en fitnessregeling)

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: po@hansendranken.nl of solliciteer online via
https://hansendranken.nl/contact/vacatures
Bij vragen kun je contact opnemen met Julie, afdeling Personeel & Organisatie.
Hansen Dranken, Veestraat 6 Linne. Telefoonnummer: 0475-438460.

