
    
Schoonmaakmedewerker 

Calamiteiten 

Fulltime | €12.41 per uur | Weesp 

 

 

 

Als Basismedewerker Schoonmaak na Calamiteiten bied jij 
ondersteuning om de schade en overlast na een brand voor 
gedupeerden zoveel mogelijk te beperken. 

Hoe ziet een werkdag eruit? De werkzaamheden worden 
per project ingedeeld door de voorman en kan per dag 
verschillend zijn. Onder leiding van jouw voorman ga jij en 
het team aan de slag voor het treffen van 
noodvoorzieningen, slopen en opruimen van rommel, 
reiniging en herstel van gebouwen en inhoud. Bij een 
woonhuis, bedrijf of andere locatie, voornamelijk omgeving 
Amsterdam, maar ook door heel Nederland. 

Om 6:45 staan de busjes klaar om jou mee te nemen naar 
de locatie. Gedurende de werkdag besteed je veel 
aandacht aan veiligheid, hygiëne, gedrag en kwaliteit. Voor 
je eigen veiligheid en de veiligheid van het team is het 
belangrijk om alle instructies en uitleg van je voorman stipt 
na te volgen. Eigen initiatief is ook welkom, maar gaat altijd 
in overleg met de voorman. 

 

 

 

 

 

 



 

Wij bieden jou: 

- De gelegenheid om deel uit te maken van een geweldig 
team: samen creëren wij een goede werksfeer. Wij zijn 
netter dan onze concurrenten, wij houden onze normen en 
waarden hoog in het vaandel. 

- Dagelijks overleg met een warme kopje koffie in de 
kantine. 

- Er staat één ding boven alles: onze eigen veiligheid heeft 
de hoogste prioriteit. We zorgen ervoor dat er nooit 
gevaarlijke situaties ontstaan. 

Salaris conform de CAO Schoonmaak en Glasbewassing. 

 

Spreekt de bovenstaande vacature je aan en voldoe je 
aan het omschreven profiel?  

 

Reageer dan snel via het contactformulier of stuur je CV 
naar info@alwaysaction.nl 

 

Vragen? Neem gerust contact op met onze vestiging via 
0294-432626 of info@alwaysaction.nl 

 

Over ons - Always Action Uitzendbureau bemiddelt zowel 
in fulltime als parttimefuncties, in vast en tijdelijk 
dienstverband. Wij zijn er voor werkzoekenden en 
werkgevers uit Weesp en omgeving en richten ons primair 
op de administratieve, technische en industriële sector. 

 

 


