AVK Plastics BV, gevestigd in Balk, is voor o.a. de vrijdagmiddag-/avond of zaterdagmiddag-/avond
en vakantieperiodes op zoek naar een

HUISHOUDELIJK- EN KANTINE MEDEWERK(ST)ER
(minimaal 5,5 uur per week)

Functieomschrijving
Als huishoudelijk medewerk(st)er voer je verschillende schoonmaakwerkzaamheden uit.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: het schoonmaken van kantoorruimtes, kantine en het sanitair.
Daarnaast kun je extra worden ingezet bij ziekte of vakantie van collega’s. Mocht je ervaring hebben
in de horeca dan kun je ook worden ingezet om kantinewerkzaamheden te verrichten.
Je onderscheidt je van anderen door
• Je gemotiveerde en nette werkhouding
• Je goede werkmentaliteit; je weet van aanpakken
• Je flexibele instelling en het willen meedenken over verbeteringen in de verschillende
werkzaamheden
• Je flexibele inzetbaarheid
Wij vragen daarnaast
• Bereidheid om in ieder geval iedere vrijdagmiddag of -avond te werken (aanvang
werkzaamheden in overleg)
• Mogelijkheid om gedurende de week in te vallen tijdens ziekte en in vakantieperiodes
• Ervaring in de horeca is een pré (i.v.m. de kantinewerkzaamheden)
Over AVK Plastics BV
AVK Plastics BV is onderdeel van de internationaal opererende AVK Group die in ruim tachtig landen
actief is. Binnen de AVK Group is de ontwikkeling en productie van kunststofproducten door middel
van spuitgieten ondergebracht bij AVK Plastics in Balk, gespecialiseerd in kunststof straatpotten en
pallets.
Wij bieden
• Een functie voor minimaal 5,5 uur per week (gedurende vakantieperiodes van collega’s
mogelijk extra uren)
• Werktijden die grotendeels onder schooltijd en/of in het weekend vallen
• Een marktconform salaris
• Een enthousiast team van medewerkers en een prettige werksfeer
Vragen of interesse?
Heb je interesse, ken je iemand die uitstekend bij deze vacature past of heb je vragen naar aanleiding
van deze vacature? Neem dan vóór 22 maart 2019 per email (jschippers@avk-pl.nl) of telefonisch
(0514-604604) contact op met José Schippers, HR Coordinator.
Voor meer informatie over AVK Plastics BV en de AVK Group kun je terecht op
www.avkplastics.com en www.avkvalves.com
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

