Erfaren og serviceminded tilsynsførende
I 47 år har TRASBO arbejdet ud fra værdierne kvalitet, troværdighed og tryghed.
TRASBO beskæftiger 80 medarbejdere inden for kvalitetsbaseret service – erhvervs- og privatrengøring, vask, rens og vinduespolering. TRASBO er medlem af DI/SBA og er godkendt under
Servicenormen, der kontrolleres af Dansk Standard. Servicenormen er garanti for kvalitet og rene
linjer for både kunder og medarbejdere.
Til vores afdeling for Erhvervsrengøring søges en Tilsynsførende. Du vil få ansvaret for den
daglige drift hos flere af vores kunder i tæt samarbejde med vores Serviceleder og Driftschef.
Jobbet vil indeholde både arbejdsledelse og rengøring. Der vil være kommunikation med både
vores servicemedarbejdere og kontaktpersoner hos vores kunder. Arbejdstiden er fuldtid, og du
skal være indstillet på, at der både kan være tale om morgen-, aften- og weekendarbejde.

Vi forventer, at du


igennem flere år har beskæftiget dig med rengøring, herunder kender til kemi,
arbejdstakster, arbejdsmetoder, kvalitetssikring og kvalitetsrapportering m.m.



har fungeret som leder og befinder dig godt i det.



tidligere har trænet medarbejdere i rengøring med succes.



kan kommunikere med vores kunder, idet vi sætter en god kundekontakt og pæn
fremtoning i højsædet.



kan kommunikere på både dansk og engelsk.



er mødestabil, fleksibel og serviceminded.



er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel.

Det er en fordel at du har teknisk indsigt i anvendelse af udstyr og maskiner.

Vi tilbyder


et spændende job med løn iht. gældende overenskomst.



en arbejdsdag med masser af udfordringer og stor afveksling i hverdagen.



gode kollegaer og masser af mulighed for selv at være med til at udvikle jobbet.



faglig sparring med vores Serviceleder eller Driftschef, som du også vil referere direkte til.

Ansøgning og CV
Søg stillingen ved at sende din ansøgning samt dit CV til trasbo@trasbo.dk, mrk. Tilsynsførende.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

TRASBO A/S
Jernager 9
4050 Skibby

trasbo@trasbo.dk
Tlf. 47 52 74 35
CVR 70904314
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