
Schoonmaker 
 
Zorg jij dat het restaurant er de hele dag blinkend schoon uitziet? Aarzel dan niet en solliciteer! 
 
Wat ga je doen? 
Jij gaat het restaurant schoonmaken en onderhouden tijdens de openingtijden volgens de hygiëne en 
HACCP voorschriften van het restaurant. Hierdoor kunnen de restaurant medewerkers in een schone 
omgeving werken en de gasten een ultieme beleving geven. De schoonmaak vindt plaats als het 
restaurant open is in de counter en lobby. Daarnaast kunnen schoonmaakwerkzaamheden verricht 
worden buiten het restaurant zoals als drive lane en het terras. 
 
Kerntaken 

 Het restaurant zorgvuldig schoonmaken en schoon houden gedurende de dag; 

 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; 
 
Wie zoeken we? 

 Je weet welke producten op welk materiaal er gebruikt moet worden 

 Ervaring met schoonmaken van interieur met verschillenden 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; 

 Flexibel inzetbaar en bereid om vroeg in de ochtend te beginnen of laat in de avond door te werken; 
 
Je hebt: 

 Orde en netheid hoog staan; 

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

 Oog voor detail; 
 
Waar kun je op rekenen? 
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/schoonmaker9/ 
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