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VACATURE SERVICE MEDEWERKER
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Lift & Roltrapreiniging

Bedrijf:
Functie:
Locatie:

Anso Lift- en Roltrapreiniging B.V.
Servicemedewerker / Servicemonteur
Aalsmeer en Hilversum

Uren:
Contract:
Salaris:
Startdatum:

38 uur per week
In overleg
Conform CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
Per direct

Bedrijfsinformatie
Anso Lift & Roltrapreiniging B.V. is een dienstverlenende onderneming welke zich onder andere specialiseert in lift- en
roltrapreiniging, het assisteren van liftmonteurs en polijsten/herstellen van RVS. Onze diensten worden op de diverse
locaties in Nederland en voor diverse opdrachtgevers uitgevoerd desgewenst 7 dagen 24 uur per dag op basis van regie
uurtarief of aanneemsom.
Functie omschrijving
Anso heeft veel afwisselend werk, u moet dan zoal denken
aan:
• Diverse (specialistische) schoonmaakwerkzaamheden
• Schoonmaakwerkzaamheden (specialistische) aan liftinstallaties
• Schoonmaakwerkzaamheden (specialistische) aan roltrapinstallaties
Onderhoudswerkzaamheden
aan liftinstallaties
•
• Het verlenen van assistentie aan derden (monteurs)

Functie-eisen
• Je hebt een flexibele, sociale en service gerichte instelling
• Je beschikt over technisch inzicht
• Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband
te kunnen werken.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift
• Bereidheid om een training te volgen
• Minimaal in bezit zijn van rijbewijs B
• VCA diploma geniet de voorkeur
• Woonachtig in Aalsmeer of directe omgeving
(maximaal 30 km enkele reis)

Na twee jaar een mogelijkheid tot een vast dienstverband.
Contact informatie
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoet u aan alle gestelde functie-eisen?
Stuur uw CV en motivatiebrief naar:
Anso Lift- en Roltrapreiniging B.V.
Afdeling PZ
Nieuwe Havenweg 10
1216 BS Hilversum
Of per mail sam@anso.nl.

Anso Lift- en Roltrapreiniging B.V.
Hoofdkantoor
Nieuwe Havenweg 10
1216 BS Hilversum

Nevenvestiging
Schinkeldijkje 16L
1432 CE Aalsmeer

T +31(0)20 316 13 60
E info@anso.nl
I www.anso.nl

Kvk 70.307.245
IBAN NL26 RABO 0325 5896 90

BIC RABONL2U
Btw-nr NL 8582.50.536.B01

