WML Facilitair, het dochterbedrijf van Baanbrekers
op het gebied van groen, schoonmaak en toezicht, zoekt een

TEAMLEIDER SCHOONMAAK
Ben jij van nature dienstverlenend en niet vies van schoon werk? Heb jij ervaring binnen de
schoonmaak? En kun jij veranderingen doorvoeren met passie voor het ontwikkelen van
medewerkers? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! WML Facilitair zoekt namelijk een teamleider
schoonmaak. Het is een leuke en dynamische functie voor de duur van twaalf maanden. Een
eventuele verlenging hangt af van de stand van zaken bij WML Facilitair. Het is een functie voor 28
tot 32 uur per week.
> DIT GA JE DOEN:
De schoonmaakafdeling van WML Facilitair is volop in beweging. De afdeling verandert van een
commerciële omgeving met ruim honderd reguliere medewerkers en medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt, in een leerwerkafdeling met ongeveer vijftig medewerkers, waarvan de meeste
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Aan deze verandering heb je je handen vol. Op dit moment
worden er namelijk contracten en medewerkers overgedragen aan andere schoonmaakpartijen en
wordt de leerwerkstructuur ingericht. Verder kun je ook aan de slag met het team van
leidinggevenden. Met hen ga je op een coachende manier de rol van eenieder beoordelen voor een
optimale inrichting van de schoonmaakafdeling. Natuurlijk ben je in de rol van teamleider
verantwoordelijk voor de resultaten van de dienstverlening op verschillende schoonmaakprojecten.
Je bent erop gericht het maximale uit de medewerkers te halen om het afgesproken rendement en
de omzet op de verschillende projecten te behalen. Ook geef je invulling aan relatiebeheer. Je bent
het aanspreekpunt voor een aantal klanten en je zorgt ervoor dat onze klanten tevreden zijn over
onze uitvoering en dienstverlening. De functie van teamleider valt rechtstreeks onder de manager
WML Facilitair.
> DIT ZIJN JOUW CAPACITEITEN:






Flexibele instelling en snel kunnen schakelen.
Prettig in omgang, goede communicatieve vaardigheden, mensgericht.
De gave om het maximale uit medewerkers te halen door hen te stimuleren en te
ontwikkelen.
Klantgerichte instelling.
In staat om op een positieve manier zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven.

> WIJ VRAGEN:
De teamleider schoonmaak die wij zoeken, heeft:






een mbo/hbo werk- en denkniveau;
een aantal jaren werkervaring bij voorkeur in de schoonmaakbranche;
ervaring met verandertrajecten;
ervaring met coaching;
leidinggevende capaciteiten met bijzondere aandacht voor de aansturing van medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

> WIJ BIEDEN:




Een leuke en dynamische functie voor 28 tot 32 uur per week voor de duur van twaalf
maanden. Een eventuele verlenging hangt af van de stand van zaken bij WML Facilitair.
Een prettige en informele werksfeer die gericht is op persoonlijke ontwikkeling.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN?




Meer over WML Facilitair lees je op www.wmlfacilitair.nl.
Wil je meer weten over deze functie? Bel met Carola Couwenberg, manager WML Facilitair,
06 15 03 73 56.
Wil je solliciteren? Mail dan je cv en motivatiebrief voor 21 augustus a.s. naar
werkenbij@wmlfacilitair.nl ter attentie van Eline van Beers. Vermeld bij je sollicitatie het
vacaturenummer: 20-17.
De vacature vragen wij tegelijkertijd intern en extern uit.
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat.

