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Friske og kompetente medarbejdere søges 
 

Rengøringsservice Privat og Fritvalg (hjemmehjælp) 
 

 
Rengøring i private hjem i dagtimerne. Er du stabil, selvstændig og i god fysisk form med et smil på 
læben – selv når dagen kan blive hektisk – så er det dig vi har brug for.  
Vores kunder er primært i Frederikssund og omegn. 
 
Vi sætter en ære i, at vores kunder oplever en professionel behandling, og at de glæder sig til, at vi 
kommer på besøg.  
Derfor er det absolut et must, at du kan lide at have med mennesker at gøre, har erfaring fra et 
lignende job og fremtræder præsentabelt. Du skal have kørekort, samt kunne tale og forstå dansk.  
 
Arbejdstiden ligger i tidsrummet 8-16 og timeantal ugentlig er 30-37. 

 
Arbejdsopgaver: 

• Rengøring i private hjem ud fra fast køreliste 

• Koordinering og omstilling i forbindelse med ændring af kørelisten  

• Indgå i teams og tilbyde din hjælp hvor den kan bruges 

• Løbende tilbagemelding på kørelisten 

• Pakning af firmabil samt holde orden i firmabil 

• Sikre at kunden efterlades med et smil og en god oplevelse af TRASBO 
 
 

Vi tilbyder: 

• En afvekslende hverdag 

• En engageret arbejdsplads med en positiv tilgang til tingene 

• Et godt arbejdsmiljø 

• Firmabil og arbejdsbeklædning stilles til rådighed 

• Løn efter overenskomst, pension og sundhedsordning 
 
 

Ansøgning 

Søg en stilling ved at sende din ansøgning hurtigst muligt til trasbo@trasbo.dk.  

 
I over 50 år har TRASBO arbejdet ud fra værdierne kvalitet, troværdighed og tryghed. 
TRASBO beskæftiger over 100 medarbejdere inden for kvalitetsbaseret service – erhvervs- og 
privatrengøring, vinduespolering, renseri og vaskeri. 

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.  

TRASBO er godkendt under erhvervsvaskeriernes branchestandard for hygiejne, kvalitet og miljø 
af Teknologisk Institut. TRASBO er medlem af DI/BVT og DI/SBA.  
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