
Interieur verzorger M/V (6-12 uur p/w) 

 
Wij zijn: 
Schwalbe Nederland B.V., wij verzorgen de import en distributie 
van Schwalbe fietsbanden voor Nederland en België. Schwalbe is 
een dynamisch en innovatief merk dat veelvuldig gemonteerd 
wordt door fietsfabrikanten en sterk vertegenwoordigd is bij 
fietswinkels. Bij Schwalbe voelen we ons sterk verantwoordelijk 
voor duurzaamheid en circulariteit van onze producten. Wij zijn 
onderdeel van een Duits familie bedrijf en marktleider in Europa. 

 
Wij bieden: 
Een leuke, afwisselende baan binnen een dynamische organisatie en een collegiaal 
team. 
 

• Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) 

• 6-12 urige werkweek (1 of 2 dagen van 8.30 tot 15.00 uur, waarbij de woensdag 
in ieder geval een vaste werkdag is) 

• vaste 13e maand 

• pensioenregeling 

• goede werksfeer binnen een klein en hecht team 

 
Wat ga je doen: 
Je bent, samen met een collega, verantwoordelijk voor alle huishoudelijke taken en het 
verzorgen van de koffierondes. Op woensdag verzorg je samen met je collega een 
simpele, vooraf bepaalde, warme lunch. Kerntaken: 
 

• het verzorgen van de koffie en thee voor collega’s en gasten 

• het netjes houden en schoonmaken van de kantoren, het sanitair en overige 
ruimtes (afnemen, stofzuigen en dweilen) 

• het verzorgen en klaarzetten van de lunch tijdens de pauze 
 

Wij vragen: 
Je bent een teamspeler en houdt van aanpakken. Je kunt zelfstandig werken en weet 
hoe je de boel schoon houdt. Je bent bij voorkeur woonachtig in een straal van 20 km 
van Hoofddorp en je hebt de mogelijkheid om tijdens vakanties van je collega incidenteel 
meer uren te werken. Kern vereisten: 
 

• kennis van schoonmaken 

• collegiaal en sociaal 

• een goede fysieke gesteldheid 
 
Ervaring met en interesse in koken is een pré. 

 
Reageren? : 
Motivatiebrief en CV kunt u per email richten aan: 
Schwalbe Nederland B.V. / info@schwalbe.nl - t.a.v. mevrouw B. Posthumus 

mailto:info@schwalbe.nl

