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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN: REINIGINGSSPECIALIST DATACENTERS:
WIE ZIJN WIJ:

RIFCO BV is een professionele dienstverlener, gevestigd in Maarsbergen.
Als specialist op het gebied van datacenterreiniging ondersteunen wij dagelijks onze klanten bij de reiniging van datazalen, patchkasten en overige
apparatuur. Wij werken samen met toonaangevende opdrachtgevers om de
wensen van klanten optimaal uit te voeren. Voor meer informatie over onze
organisatie kijk op onze website www.rifco.nl.

WIJ ZOEKEN:

Een enthousiaste reinigingsspecialist datacenters (M/V) met enige ervaring in
het professioneel schoonmaken. Als reinigingsspecialist voer je de reinigingswerkzaamheden uit op de locatie van onze klant. Daarbij komt je kennis in het
professioneel schoonmaken goed van pas. Houd je van zelfstandig werken,
uitdagingen aangaan en een wisselende werkomgeving? Dan ben je bij RIFCO
zeer welkom.

WAT VERWACHTEN WE VAN JE?

Allereerst enthousiasme! Maar uiteraard zijn kennis en vaardigheden ook
belangrijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enige ervaring in het professioneel schoonmaken
Kennis van vloerreiniging is een pré
VCA (BASIS) en ESD gecertificeerd, of de bereidheid dit te gaan halen
Rijbewijs B
Dienstverlenende en flexibele instelling
Stressbestendig
Communicatief vaardig
Klantvriendelijke houding
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Woonachtig in midden Nederland
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WAT BIEDEN WE JE?

Allereerst een werkomgeving waar je wordt gerespecteerd en waar je
je welkom voelt!
Verder een goed salaris en passende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor je
werkzaamheden op klantlocaties staat er een bedrijfsauto klaar. Deze fulltime
functie kent werktijden van maandag tot vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00
uur. Soms wordt er ’s avonds of in het weekend gewerkt. We bieden je een
arbeidscontract voor 1 jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd. Het volgen van
vakgerichte opleidingen wordt door ons gestimuleerd en ondersteund.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Stuur dan een email aan ewoud.dewit@rifco.nl.
Heb je vragen? Bel ons gerust: 035-523 83 75.
Ewoud de Wit en Peter Boerman staan je graag te woord!
Wij kijken uit naar je reactie en nodigen je graag uit voor een
persoonlijke kennismaking.
RIFCO BV | Haarbos 7 | 3953 HA | Maarsbergen | info@rifco.nl

