
 
 

Zoekt betrouwbare schoonmakers(sters) in 
 

Regio Barneveld 
 
 

(of mensen die bereidt zijn het mooie vak te leren) 
 

Het bedrijf 

OHCB uit Bunschoten-Spakenburg is een ambitieus schoonmaakbedrijf. Wij zijn actief in 

de regio’s Midden- en west Nederland. Onze expertise ontwikkelt zich in sneltreinvaart, 

evenals onze klantenkring. Kwaliteit en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij 

zijn SIEV-gecertificeerd en o.a. in bezit van de vakdiploma's interieuronderhoud, glas-en 

gevelreiniging, vloeronderhoud en reinigen in de voedselindustrie. 

 

Onze Christelijke grondslag komt tot uiting in onze professionaliteit, integriteit en 

respectvolle benadering van mens en milieu. OHCB bewijst dat schoonmaken meer is dan 

schoonmaken.  

 

Functies in Barneveld  

Wij zijn per september op zoek naar betrouwbare schoonmaker(s)sters) of mensen 

die bereidt is het vak te leren. Het betreft een veelzijdige functie waarin het 

schoonhouden van de prachtige panden van onze opdrachtgevers, de hoofdtaak zal zijn. 

Daarnaast zorg je ervoor dat de sanitaire voorzieningen dagelijks zijn aangevuld en 

draag je zorg voor de communicatie tussen de klant en ons bedrijf.  

 

De tijden zijn dagelijks van 14:00-17:00 uur of van 18:00-20:30 uur. Wij zijn op zoek 

naar 3 à 4 mensen die ons team komen versterken.  

 

Functie-eisen 

 Je houd ervan om schoon te maken  

 Je bent precies en secuur 

 Je bent betrouwbaar 

 Je beschikt over goede sociale vaardigheden 

 Je hebt een representatieve uitstraling 

 Je hebt geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit 

 Je bent leergierig en wil graag bijleren 

 In het bezit van rijbewijs is een pre. 

 

 

Wij bieden jou een plaats in een enthousiast schoonmaakteam en een salaris conform 

schoonmaakcao. 

 
Reageren op deze functies als je waarde hecht aan teamspirit, zelfstandigheid, oog voor 

detail en open communicatie. De visie en diversiteit van de organisatie zorgen voor een 

inspirerende werkomgeving.  

 

Interesse? Stuur een mail met motivatie naar info@ohcb.nl of bel met 033 299 0405 

 

mailto:info@ohcb.nl

