Rengøringsassistenter
Vil du selv bestemme din egen arbejdstid, så har vi jobbet til dig. Vi søger nye kollegaer til vores
privatrengøring i København og Roskildeområdet.
Du har dine egne faste kunder, du kører ud hjemmefra og direkte ud til kunden. Om du er ung eller gammel
er ikke vigtigt for os, bare du har lyst til at yde en god service og gøre en forskel for vores private kunder,
C.C. Rengøring er en virksomhed i kraftig vækst. Vi er et landsdækkende firma med over 1.800 faste
kunder. Vi tilbyder kvalitetsrengøring til private, erhverv, boligforeninger samt det offentlige.
Vores mission er at være fleksible og skræddersy enhver løsning, så det passer til vores kunders behov.
Vi har gjort det til en mærkesag at skåne miljøet. Det gør vi bl.a. ved at bruge miljørigtige rengøringsmidler
Som rengøringsassistent er du en del af vores rengøringsteam, og varetager daglig rengøring af private
boliger. Vores kunder forventer høj kvalitet i udførelsen af vores arbejde, vi arbejder altid efter vores
kvalitetstandard. Vi sørger for at du har den fornødne tid, så du kan være tilfreds med dit arbejde, og vi giver
dig en grundig introduktion til opgaverne.
Du vil have et tæt samarbejde med dine kollegaer i hverdagen, hvor vi med gensidig respekt for hinanden får
løst opgaverne, så vi altid har tilfredse kunder og lever op til vores kvalitetsstandard.

Vi forventer at du:
•
•
•
•
•

Du har erfaring med rengøring
Du er kvalitetsbevidst, har ordenssans og kan arbejde selvstændigt
Skal kunne enten tale/forstå dansk eller engelsk
Har kørekort, vi kan stille gulpladebil til rådighed, du har også mulighed for at anvende egen bil, vi
betaler kørepengene.
Er mødestabil

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Fast stilling med fleksibelt timetal efter dit ønske 2 – 37 timer om ugen.
Arbejdstiderne vil være fra 08-16 mandag- fredag
Introduktionsprogram og praktisk oplæring
Løn efter overenskomst

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource til at opnå de bedste resultater. Vi sørger altid for at være
nytænkende og forbedre vores arbejdsmetoder. Vi har desuden overenskomst og prioriterer vores
medarbejders trivsel højt.
En spændende og udfordrende stilling, hvor du har stor indflydelse på din hverdag. Muligheder for personlig
og faglig udvikling.
Løn som modsvarer stillingens krav samt pensionsordning. Hertil kommer arbejdsbeklædning samt diverse
personalegoder.
Har overstående vakt interesse, ser vi frem til at modtage din ansøgning senest d. 21. juni. Vi rekrutterer
løbende, så os gerne din ansøgning i dag.

