Vaskerimedarbejdere søges
Skibby, Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden

Vi har travlt i vores vaskeri og søger erfarne og engagerede vaskerimedarbejdere til at udføre
vaskeriopgaver.
Vaskeriet vasker tøj til borgere under kommunale vaskeordninger og erhvervskunder og er
godkendt under erhvervsvaskeriernes branchestandard for hygiejne, kvalitet og miljø af
Teknologisk Institut.
Som vaskerimedarbejder hos TRASBO skal du kunne arbejde både selvstændigt og i et team. Du
skal være ansvarsbevidst, imødekommende og positivt anlagt, og det er særlig vigtigt at din glæde
ved at arbejde i et servicefag skinner igennem.

Vi forventer, at du
•

har flere års erfaring fra servicebranchen – gerne vaskeri

•

har erfaring med sortering af tøj

•

har erfaring med håndtering af vaskemaskiner

•

har erfaring med tørreprocesser

•

har flair for finish af tøj

•

har flair for sammenlægning og pakning

•

er loyal og kvalitetsbevidst

•

har god ordenssans og er fleksibel

Vi tilbyder
•

grundig oplæring i vores arbejdsmetoder og procedurer

•

en engageret arbejdsplads med en positiv tilgang til tingene

•

et godt arbejdsmiljø

•

arbejdsbeklædning

•

løn efter gældende overenskomst

Det er et krav, at du kan læse og kommunikere på dansk.
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Ansøgning og CV
Søg stillingen ved at sende din ansøgning og dit cv til trasbo@trasbo.dk. Alle henvendelser
behandles fortroligt. Vi holder samtaler løbende, så du anbefales at sende din ansøgning hurtigst
muligt.

I 48 år har TRASBO arbejdet ud fra værdierne kvalitet, troværdighed og tryghed.
TRASBO beskæftiger 100 medarbejdere inden for kvalitetsbaseret service – erhvervs- og
privatrengøring, vinduespolering, renseri og vaskeri.
TRASBO er godkendt under erhvervsvaskeriernes branchestandard for hygiejne, kvalitet og miljø
af Teknologisk Institut. TRASBO er medlem af DI/SBA og er godkendt under Servicenormen, der
kontrolleres af Dansk Standard. Servicenormen er en garantimærkning til virksomheder, der
leverer seriøs service.
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