
 

Schoonmaker gezocht - duurzaam 
schoonmaken 
3-6 uur per week, Maassluis 

 

Maak jij graag duurzaam schoon?  Dus werk je het liefst met 

middelen en materialen die niet schadelijk zijn  voor het milieu of 

voor jezelf? Én zorg jij ervoor dat wat schoon is ook schoon blijft? Dan 

hebben wij in jou onze duurzame schoonmaakkracht gevonden! 

Maak kennis met De Polderij… 

 

De Polderij 
Wij, Tom en Joyce, openden in maart 2018 onze duurzame vergaderruimte en evenementenlocatie. Gevestigd in 

een oude boerderij, middenin in het groen. Wij geloven dat je beter (samen)werkt in de juiste omgeving. Wij 

hebben de 6 vergaderruimtes in De Polderij dus helemaal ingericht om het allerbeste uit je bijeenkomst te 

halen. Hierbij speelt de invloed van de natuur een belangrijke rol.  

 

Wij hebben dagelijks gasten over de vloer. Voor vergaderingen en bijeenkomsten, trainingen en 

coachgesprekken, en voor feesten zoals bruiloften en bedrijfsuitjes. Het gaat harstikke goed met De Polderij en 

het wordt steeds drukker. Bij de wekelijkse schoonmaak van de boerderij kunnen wij wel wat hulp gebruiken! 

 

Duurzaam schoonmaken 
Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse schoonmaak van de vergaderruimtes, toiletten en keuken. 

Daarnaast willen we graag dat geregeld alles extra goed schoongemaakt wordt: 

 wekelijks alles stoffen en stofzuigen; 

 sanitair goed schoon; 

 planten liefde, aandacht en wat water geven; 

 betonvloer benedenverdieping maandelijks dweilen; 

 houten vloeren 1
e
 en 2

e
 verdieping tweemaandelijks dweilen en ieder half jaar in de olie; 

 iedere 6-8 weken ramen zemen binnen en buiten. 

 

Wij zoeken: 
 plezier in schoonmaken; 

 een representatieve collega/samenwerkingspartner; 

 gastvrijheid naar onze gasten; 

 minimaal 1 jaar professionele schoonmaakervaring; 

 oog voor detail; 

 initiatief om wat vies oogt schoon te maken – ook buiten je reguliere werkzaamheden; 

 affiniteit met natuur en duurzaamheid. 

 

Wij bieden: 
 een groene werkomgeving op een inspirerende plek met 2 enthousiaste jonge ondernemers; 

 volop ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 

 werken met ecologische schoonmaakmiddelen en -materialen, in overleg voorzien wij of jij hierin; 

 werktijden in overleg, veelal vroeg in de ochtend, in de namiddag/avond of 

in het weekend. 

 

Solliciteren? Mail jouw verhaal voor 1 oktober 2018 naar Tom 
en Joyce via info@depolderij.nl.  

https://depolderij.nl/vergaderruimtes-natuur
mailto:info@depolderij.nl

