De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen, een heerlijke bestemming voor jong en oud.
We zoeken iemand die onmiddellijk kan starten.

2 tijdelijke SCHOONMAAKMEDEWERKERS (m/v/x)
19 uren per week (deeltijds)
Je werkt samen met de collega’s van het schoonmaakteam om het domein en de gebouwen
netjes te houden.
Takenpakket:
▪ Je zorgt voor propere leefruimten, keukens en sanitair in de verblijfsgebouwen
▪ Je zorgt voor het vervangen van bedlinnen en de opruim van afval
▪ Je zorgt voor het bewaren van gevonden voorwerpen en het melden van
eventuele defecten
▪ Je zorgt ook voor de netheid van de dienstgebouwen en vergaderlocaties
▪ Je zorgt voor koffie en frisdrank voor onze gasten
▪ Je springt bij in onze grootkeuken tijdens de drukke periodes
Profiel:
▪ Je bent flexibel, geëngageerd en hebt zin voor orde en netheid
▪ Je wilt werken volgens een flexibel/variabel uurrooster
▪ Je werkt voornamelijk op maandag- en woensdagvoormiddag (vanaf 6u) en
vrijdagnamiddag (vanaf 12u)
▪ Je bent bereid tot avond- en weekendwerk
▪ Diploma’s zijn niet vereist
We bieden:
▪ Contract van bepaalde duur t.e.m. 30/11/2022 met kans op vast contract
▪ CAO 302 Horeca, loon volgens barema ADJ: € 13,33€/uur
▪ Fietsvergoeding (€ 0,24/km)
▪ Elektrische bedrijfsfiets
▪ Abonnement openbaar vervoer
▪ Maaltijdcheques van €8 (na 50 gewerkte dagen) en ecocheques
▪ Groepsverzekering en een tussenkomst in de hospitalisatieverzekering
De Hoge Rielen werft aan op basis van competenties en wil echt gaan voor gelijke kansen en
diversiteit.
Interesse of meer info? Je kan een kijkje nemen op www.dehogerielen.be
Solliciteren kan via e-mail aan jobs@dehogerielen.be met vermelding
‘Schoonmaakmedewerker’ gericht aan Peggy Nuyts.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
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