Flamingo Pet Products is een Belgische leverancier van accessoires en snacks voor huisdieren. Al 45 jaar
trachten we huisdieren en hun baasjes dichter bij elkaar te brengen en hun leven aangenamer te maken. Met
ons assortiment van 8500 producten zijn we een sterke ‘one-stop’-leverancier voor onze klanten in 55 landen.
Om huisdieren en hun eigenaars te blijven boeien en tegemoet te komen aan de nieuwe noden van vandaag,
wordt het aanbod maandelijks vernieuwd.
Dankzij onze partners en de inzet van onze medewerkers groeit onze onderneming sterk.
Wil jij ook je schouders zetten onder een groeiende onderneming? Solliciteer dan vandaag nog!

Parttime Poetshulp
Om ons gebouw netjes te houden voor onze medewerkers en bezoekers, zijn wij op zoek naar een enthousiaste parttime poetshulp.

Jouw takenpakket
Je zorgt voor een frisse en nette werkomgeving bij Flamingo Pet Products.
o Onderhoud van kantoren, gangen, trappen, vloeren, meubilair …
o De werkomgeving ordelijk en net houden.
o Afwas inladen en de schone vaat weer opbergen.
o De koffiemachine onderhouden en reinigen.
o De keukentjes en het sanitair opruimen en schoonmaken.
o Kamers verluchten.
o Ramen lappen.

Jouw profiel
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt een gezonde goesting om te poetsen.
Je hebt een verzorgd voorkomen.
Je gaat nauwkeurig te werk en bent pas tevreden als alles weer stofvrij is en blinkt.
Je kan zelfstandig werken en ziet werk.
Je bent stressbestendig en kan op een goed tempo werken.
Je bent stipt, discreet en betrouwbaar.
Je hebt ervaring in professionele schoonmaak van bedrijven en kantoren of bent gemotiveerd om ervaring op te bouwen.

Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op:
o
o
o
o
o

Een job van onbepaalde duur met een deeltijds uurrooster.
Aangename werkuren voor een goede werk-privébalans.
Een groeiend internationaal bedrijf met een informele werksfeer en vriendelijke gezichten.
Een aangename en dynamische werkomgeving in een filevrije omgeving in de Kempen.
Een beloningspakket op maat van jouw ervaring en competenties met een marktconform salaris en extralegale voordelen.

Interesse?
We kijken alvast uit naar jouw kandidatuur. Mail je cv naar vacatures@flamingo.be.
Bij Flamingo behandelen we je sollicitatie in alle discretie.
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