VINDUESPOLERER SØGES

Nordsjællandsområdet, Frederikssund
Da vores vinduespoleringsafdeling i øjeblikket oplever stor ordretilgang, søger vi erfaren
og engageret vinduespolerer til at udføre opgaver hos vores kunder primært beliggende i
Frederikssund, Nordsjælland og Stor København.
Som vinduespudser hos TRASBO, skal du kunne arbejde både selvstændigt og i et team.
Det er vigtigt for os, at du har lyst til at agere bredt i perioder, og kan være behjælpelig i
andre teams. Du skal være ansvarsbevidst, imødekommende og positivt anlagt, og det er
særligt vigtigt, at din glæde ved at arbejde i et servicefag skinner igennem.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

har flere års erfaring fra lignende job
har erfaring med vaskeanlæg
er loyal og kvalitetsbevidst
er udadvendt
har god ordenssans og er fleksibel
ikke lider af højdeskræk
kan lide at arbejde ude året rundt
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Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

frihed under ansvar
en engageret arbejdsplads med en positiv tilgang til tingene
et godt arbejdsmiljø
kørselsordning / evt. firmabil
arbejdsbeklædning
arbejdstelefon
løn efter kvalifikationer

Det er et krav, at du kan læse og kommunikere på dansk og fremvise en tilfredsstillende
straffeattest/børneattest samt kørekort.
Er du stabil, selvstændig og i god fysisk form med et smil på læben – så er det dig vi har
brug for.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning og CV
Søg stillingen ved at sende din ansøgning og dit cv til trasbo@trasbo.dk. Kontakt os meget gerne
hvis du har spørgsmål på trasbo@trasbo.dk eller ring til Formand for VP afd. Brian Petersen på
tlf. 24 62 12 40

I over 50 år har TRASBO arbejdet ud fra værdierne kvalitet, troværdighed og
tryghed.
TRASBO beskæftiger 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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