
Afwasser / Avond schoonmaker 
 
Zorg jij graag voor ons restaurant in de avond zodat wij elke dag weer blinkend schoon open 
kunnen gaan? Werk jij graag in de avond en is schoonmaken je passie of hobby? Aarzel dan niet en 
solliciteer! 
 
Wat ga je doen? 
JIj gaat het restaurant schoonmaken en onderhouden volgens de hygiëne voorschriften en de 
opgelegde HACCP normen. Hierdoor kunnen de restaurant medewerkers in een schone 
werkomgeving werken om zo onze gasten de ultieme beleving te geven. De schoonmaak vindt plaats 
in de nacht als het restaurant gesloten is en in verschillende zones van het restaurant zoals de 
keuken, counter en lobby.  
 
Kerntaken 

 Het restaurant zorgvuldig schoonmaken volgens de week- of dag routine en/of volgens bijzondere 
aanwijzingen van de Restaurant General Manager; 

 Schoonmaken van vloeren en het interieur; 

 Sanitair en hygiënisch materiaal (toiletpapier, zeep, handdoekjes enz.) aanvullen in de sanitaire 
ruimten; 

 Inspringen bij calamiteiten of afwezigheid van schoonmaakcollega’s; 

 Het verzorgen van de afwas en schoonmaak in de keuken; 
Wie zoeken we 

 Je weet welke producten op de verschillende materialen gebruikt moeten worden; 

 Ervaring met de schoonmaak van het interieur met materialen waaronder RVS; 

 Je respecteert de regels (vb. reglement op veiligheid en hygiëne); 

 Je maakt duidelijke afspraken en komt ze na; 

 Voert een opdracht volledig en correct uit, ook bij onverwachte uitbreiding ervan; 
 
Je bent: 

 De Nederlandse taal goed machtig in woord en geschrift; 

 Communicatief vaardig, servicegericht  en behulpzaam; 

 Representatief en in staat om zelfstandig te werken; 

 Collegiaal en een teamspeler; 

 Beschikbaar tussen 21:00-02:00 
 
Je hebt: 

 Orde en netheid hoog staan; 

 Een hands on mentaliteit, je ziet vuil liggen en ruimt het op; 

 Oog voor detail; 
 
Wat kun je verwachten 
Als schoonmaker die onze gasten de ultieme KFC beleving geeft kun je rekenen op: 

 Een marktconform salaris; 

 8% vakantiegeld; 

 Flexibele diensten; 
 
See more at: https://www.werkenbijkfc.nl/vacatures/afwasser-avond-schoonmaker4/ 
 
 

https://www.werkenbijkfc.nl/vacatures/afwasser-avond-schoonmaker4/

	Wat ga je doen?
	Kerntaken
	Wie zoeken we
	Je bent:
	Je hebt:
	Wat kun je verwachten

