Schoonmaakster | Schoonmaker | Duurzaam
Schoonmaken | Natuurlijk Schoonmaken
3-12 uur per week, Maassluis

Maak jij graag duurzaam schoon? Werk je het liefst met middelen en
materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu of voor jezelf? Èn
zorg jij ervoor dat wat schoon is ook schoon blijft? Dan hebben wij in
jou onze duurzame schoonmaakkracht gevonden! Kom jij ons helpen?

De Polderij
De Polderij is onze groene plek voor vergaderingen, trainingen, coaching, evenementen en bruiloften.
Op onze duurzame locatie denken we groen – in alles wat we doen. Zo koken we met producten uit
het seizoen èn uit de buurt, als het even kan uit onze eigen (moes)tuin. Naast een flinke dosis natuur,
krijgen onze gasten een thuisgevoel mee – en dat is het ook, want wij wonen hier!
Ons kleine team bestaat uit oprichters Tom en Joyce, onze schoonmaakkracht, soms een extra kok en
de nodige hulptroepen.

Duurzaam schoon
Na ieder bezoek, zorgen we er samen voor dat alles er weer schoon, fris en groen uitziet voor de
volgende gast. Dat maakt het schoonmaakwerk flexibel: je mag jouw uren zelf inplannen, als het maar
schoon is voor de volgende gast de ruimte wil gebruiken. Dat maakt het werk dus ook onregelmatig.
Buiten kantoortijden en vaak ook ’s avonds en in het weekend.
Verder kan je als je wilt, naast het reguliere schoonmaakwerk, ook extra klussen oppakken. Zoals:
- de houten vloeren ieder half jaar in de olie zetten;
- onze planten liefde, aandacht en wat water geven;
- de ramen lappen, binnen en/of buiten.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat je vanuit je kern werkt: dat je doet wat je leuk vindt en waar je
energie van krijgt.

Vanuit je kern
Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. Het gaat
erom wat je vandaag wilt doen. Als je reageert heb je:
- liefde voor natuur en duurzaamheid;
- plezier in schoonmaken;
- oog voor detail.
Je neemt lekker zelf initiatief in schoonmaken wat in jouw ogen vies oogt, voelt of ruikt. Tof als je met
ons meedenkt in De Polderij, als onderdeel van ons kleine team en als expert op jouw vakgebied.
Samen werken aan een fijne plek in het groen, waar ook jij je thuis voelt.

Dus, kom jij erbij? Aan de slag in De Polderij?
Bel of mail ons via: info@depolderij.nl of 010 – 311 22 84.
Tom en Joyce

