Vacature

Vloerbewaker
Werken bij een bedrijf dat voelt als familie

Jij gaat aan de slag als vloerbewaker bij Vloerbewakers, één van de vier bedrijven binnen de Borrenbergs Groep. We zijn een
écht familiebedrijf en als het erop aankomt, staat familie altijd voor je klaar. Zo is het bij ons dan ook. Neemt niet weg dat we
altijd eerlijk zijn tegen elkaar. Dus ook als het een keer niet goed gaat. Op die manier maken we elkaar beter, slimmer en
sterker. Of wellicht is ‘zelfredzaam’ een beter woord. We bieden je namelijk alle ruimte om jezelf te ontdekken, dat geldt voor
jong en oud. Voor (persoonlijke) groei is binnen de Borrenbergs Groep en dus ook Vloerbewakers altijd ruimte.

Vloerbewaker
Vloerbewakers

Vloerbewakers bewaakt de levensduur van vloeren

Vloerbewakers bewaakt en verlengt de levensduur van vloeren om op die manier de exploitatiekosten voor bedrijven te
verlagen. In de uitvoeringsfase, of noem het de fase waarin een nieuwe vloer wordt gelegd of aangebracht, ligt de nadruk op
zorgvuldigheid en kwaliteit. Vervolgens zijn wij aan de beurt. Met als taak: verduurzamen. En dat is wezenlijk anders dan
poetsen. Door te verduurzamen houden we materialen en producten langer intact. We reinigen, polijsten, beschermen en
herstellen én waar nodig zullen we (pas) vervangen. Als het even kan, dan houden we vloeren gewoon in topconditie.

Belangrijk voor jou

Als vloerbewaker bij Vloerbewakers kom je binnen bij een bedrijf dat binnen no-time is opgeschaald van start-up tot écht
bedrijf, met flink wat tevreden klanten. Meegelift op de kracht van Borrenbergs Groep, maar zeker ook door te kiezen voor
een andere benadering. Bij Vloerbewakers wordt hard gewerkt, maar voor gezelligheid is altijd ruimte. We zijn een open
bedrijf, zonder ingewikkelde organisatiestructuur. We doen het gewoon samen.
Je werkt in een klein team, zelfstandig aan projecten
Een unieke mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten voor klanten in een grote diversiteit aan branches en sectoren
Je bent altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden zoals het met de klant is afgesproken

Ons aanbod voor jou

Een mooie én diverse fulltime job (37,5 uur per week)
We geven je veel verantwoordelijkheid en zelfstandig werk
Je bouwt mee aan de groei van Vloerbewakers
Wij groeien én bieden jou alle ruimte om met ons mee te groeien
Werken bij een bedrijf dat voelt als familie
We zijn ambitieus, goed georganiseerd en uiterst professioneel
Het beste gereedschap en producten
Altijd een marktconforme beloning

Wat wij vragen aan jou

LBO/MBO werk- en denkniveau
Ervaring met het bewaken van vloeren (vloeronderhoud) is een hele dikke plus
Een goed gevoel voor kwaliteit. Je voelt als geen ander aan waar de klant behoefte aan heeft
We houden van samenwerken en verwachten dat jij hier moeiteloos in mee gaat
Je bent een gezicht van Vloerbewakers en weet jezelf en ons altijd op de best mogelijke manier te presenteren
Dat je denkt in oplossingen
Een rijbewijs B

Meer informatie over Vloerbewakers op vloerbewakers.nl
We zitten klaar voor je sollicitatie!
Je sollicitatie kun je richten aan de Borrenbergs Groep, Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel. Ter attentie van Thomas
van Och of mailen naar HR@borrenbergsgroep.nl
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld / Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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