
 
 

We hebben een mooie uitdaging. Lees...we zijn op zoek naar een interieurverzorger die van aanpakken houdt! 

 

DUS: 

👉 Woon je in de omgeving Gorinchem 

👉 Haal je voldoening uit schoonmaken 

👉 Wil je je eigen tijd en werk indelen 

👉 En voor 12 uur per week beschikbaar 

 

DIT VIND JE LEUK OM TE DOEN  

Woon je in de omgeving van Gorinchem en zoek je iets naast je dagelijkse bezigheden? Werk je graag in een 

vaste omgeving en haal jij je voldoening uit het schoonhouden van een modern en huiselijk ingericht 

kantoorpand? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor ons nieuwe kantoor in Avelingen-West zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare 

interieurverzorger die ons pand laat stralen. 

 

WAAROM PROCESSMINDED? 

ProcessMinded is een leuk en groeiend bedrijf. Vanuit ons kantoor in Gorinchem zijn wij werkzaam voor 

bouwprojecten binnen heel Nederland en daarbuiten. We bestaan inmiddels uit zo’n 25 collega’s. Er heerst een 

informele, collegiale en ambitieuze sfeer die zorgt voor een energie boost als je binnenstapt.  

 

WAT VRAGEN WE? 

Je bent parttime beschikbaar voor ongeveer 12 uur in de week; 

Voorkeur op de maandag en een ochtend/ middag nader af te stemmen ; 

Werktijden aanpassen aan schooltijden is mogelijk; 

Je bent flexibel en dienstverlenend; 

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal; 

Je vindt een goede hygiëne belangrijk, kan netjes werken en houdt van schoon; 

HIERIN HERKEN JIJ JEZELF 

 Jij haalt je voldoening uit het schoonmaken en schoonhouden van ons pand; 

 Jij ziet zelf het werk en hebt geen sturing nodig; 

 Jij bent pas tevreden als iets perfect is en je hebt oog voor detail;  

DIT ZOEK JIJ VERDER IN EEN BAAN 

 Marktconform salaris 

 Reiskostenvergoeding 

 Een nieuw ingericht pand     

 Jonge en energieke werkomgeving met enthousiaste collega’s.  
 Ongekend goede werksfeer met de leukste teamactiviteiten. 
 Een platte organisatie in de breedste zin van het woord.  

 

Solliciteer nu!  

Enthousiast geworden? Solliciteer dan op onze vacature.  

We horen graag waarom jij denkt geschikt te zijn voor deze functie.  

Stuur je CV en motivatie dan per email naar info@processminded.nl  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_50_ELxnGNk
mailto:info@processminded.nl

