
VACATURE 
Schoonmaker Den Haag

Foodhallen is een uniek concept waar samenkomen en diversiteit centraal 
staat. Op onze drie locaties in Amsterdam, Rotterdam en  Den Haag brengen wij 
een assortiment van keukens, van haute-cuisine tot streetfood, met smaken uit 
alle hoeken van de wereld bij elkaar. Vanuit onze specialty-bars zoeken we naar 
de beste aanvulling op het eten. Variërend van lokaal speciaalbier en diverse 
kwaliteitswijnen tot gewaagde Gin Tonics. Genoeg keuze voor de liefhebber. In 
de amicale setting in onze historische panden vindt iedereen zijn eigen weg. Of 
je nou komt voor een borrel, een first-date, een bedrijfsuitje, live muziek, een 
hapje voor het stappen of voor je favorite dish, we got you!

Foodhallen is de paraplu die diversiteit mogelijk maakt. Waar smaken en 
mensen samenkomen. Waar er wordt geproost, gedeeld, gesnackt & gedronken. 
Waar wordt geborreld en gefeest. At Foodhallen we celebrate flavors!

Wij zijn voor onze locatie in Den Haag op zoek naar een:

Medewerker schoonmaak Den Haag

Als medewerker schoonmaak ben je verantwoordelijk voor:

Een schone en nette werkomgeving;

Het organiseren, ordenen en schoonhouden van alle opslag ruimten en 
de vuilnisruimte;

Bijhouden van de schoonmaak tijdens openingsuren;
Het uitvoeren van kleine technische klussen;

Het terras klaar zetten.

Kortom, je staat als medewerker schoonmaak klaar voor jouw collega’s 
en gasten en zorg je voor een schone, nette en veilige (werk)omgeving 
en zo ook voor de beste gastbeleving.
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Je hebt minimaal een (afgeronde) opleiding op LBO niveau, 1 jaar relevante 
werkervaring;

Je bent woonachtig in de omgeving van Den Haag of/en Rotterdam;

Je bent een gastvrij en energiek persoon met ambitie en 
verantwoordelijkheidsgevoel;

Je bent een facilitair talent, een zelfstandige aanpakker en bruisend van 
energie;

Je bent fysiek sterk genoeg om zwaar te tillen;

Je bent pro-actief in signaleren en denkt in oplossingen;

Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal;

Je bent geordend en netjes.

Dit ben jij
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Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd


