Vacature

Vloerspecialist
Werken bij een bedrijf dat voelt als familie
Je gaat aan de slag als Vloerspecialist bij Vloerbewakers; één van de bedrijven binnen de Borrenbergs Groep. Een echt
familiebedrijf en als het erop aan komt, staat familie altijd voor je klaar. We maken elkaar beter, slimmer en sterker en geven je alle
kansen om jezelf te ontdekken. Dat geldt voor jong en oud. Voor (persoonlijke) groei is binnen de Borrenbergs Groep en
Vloerbewakers altijd ruimte.

Vloerspecialist
Vloerbewakers

Vloerbewakers bewaakt en verlengt de levensduur van vloeren om op die manier de exploitatiekosten voor bedrijven te
verlagen. De focus ligt op verduurzaming; we houden materialen en producten langer in tact. We reinigen, polijsten, beschermen
en herstellen vloeren. Kortom: we houden deze in topconditie!
Binnen Vloerbewakers werk je in een klein team van twee personen; Bart is de bedrijfsleider en Dennis is onze Vloerspecialist. Je
maakt onderdeel uit van de Borrenbergs familie. We werken met zo’n vijftig collega’s en bieden elkaar ondersteuning waar nodig.
We werken hard, maar er is altijd ruimte voor gezelligheid!

Wat ga je doen als Vloerspecialist?
Je herstelt vloeren en knapt deze op door middel van een reiniging of een andere vloerbehandeling. Denk hierbij aan het
polijsten of coaten van een vloer. Dit gaat van vloerbedekking tot hout en van natuursteen tot pvc. We maken gebruik van
speciale apparatuur om het werk zo makkelijk mogelijk te maken. De ene keer gebeurt het op aanvraag van de klant, de andere
keer voeren we periodiek onderhoud uit. Dit alles doen we zowel voor de particuliere als de zakelijke klant.

Wat vragen we van onze Vloerspecialist?
Ervaring op het gebied van vloerreiniging- en behandeling is een pré, maar zeker geen must. We kunnen je veel leren! Wat we wel
van je vragen is:
Een LBO/MBO werk- en denkniveau;
Handigheid en technisch inzicht;
Een representatief voorkomen en een klantvriendelijke, professionele houding;
Netheid in je werk;
Kwaliteit.

Het aanbod voor onze Vloerspecialist!
Een diverse parttime of fulltime job (22,5 uur tot 37,5 uur per week);
Verantwoordelijkheid en diversiteit in je werk;
De ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen;
We leren je nog meer over het vak;
Per ploeg, een bus van de zaak;
De beste producten en gereedschappen;
Een goede pensioenregeling, 28 vakantiedagen en een marktconform salaris;
Een gezellige vrijmibo en personeelsfeestjes.
Meer informatie over Vloerbewakers op www.vloerbewakers.nl
We zitten klaar voor je sollicitatie! Je kunt deze richten aan de Borrenbergs Groep, Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, ter
attentie van Sophie Peijs 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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