Januari 2019

Vacature ICT reiniger omgeving Utrecht ( 32-38 uur)
Wegens de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in Utrecht. Ben jij iemand
die graag samenwerkt en klaar staat voor anderen, dan zijn wij op zoek naar jou.
In de job van ICT reiniger werk je samen met een vaste collega. Je komt je bij veel verschillende
organisaties over de vloer om computers, printers, telefoons etc. te reinigen. Ervaring is geen
vereiste, je krijgt intern een praktische training. Affiniteit met computers is een pré.
Belangrijk zijn een net voorkomen, energiek en een opgeruimd karakter. Jij bent immers ons
visitekaartje bij de klant. Dus, ben je op zoek naar een leuke en uitdagende job met toekomst? Mail,
bel, of schrijf ons nu. De Fusernet organisatie kenmerkt zich door de prettige werksfeer met veel
vrijheid. Meer informatie nodig? Bel Bert Boer op 030-6000778 of mail hrm@fusernet.nl.

Functie-eisen
Dit verwachten we van jou als medewerker ICT reiniger bij Fusernet:
- Rijbewijs B.
- Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Communicatief.
- Je kan prima vroeg op staan, we starten vroeg en bent dus ook weer op tijd thuis.
- Je bent een teamplayer.
- je bent niet in aanraking met Justitie geweest. Van belang voor onze onze klanten die veel binnen
de overheidsdiensten vallen.

Onze ideale collega brengt mee:
- Een verantwoordelijkheidsgevoel,
- Beheersing van de Nederlandse taal,
- Een groot hart voor dienstverlening en kwaliteit,
- Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Daarnaast beschik je over:
- Een gezonde drive zonder details uit het oog te verliezen.
- Meedenk mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
Fusernet is een groeiend bedrijf in ICT reiniging. Wij hebben een platte organisatiestructuur.
Hierdoor hebben we korte communicatielijnen. De sfeer is open en informeel, met veel ruimte voor
meedenken en eigen initiatieven.
Fusernet biedt je een afwisselende en uitdagende baan aan voor 38 uur per week. Wij vallen onder
de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en hebben een pensioenregeling.

Ben je ervan overtuigd dat jij de medewerker bent die Fusernet zoekt voor deze uitdaging?
Solliciteer dan nu door je cv, inclusief motivatie, te mailen naar: hrm@fusernet.nl.
Weet jij ons zo te imponeren, dan bellen wij je voor een telefonisch interview. Worden wij daar
allemaal blij van, dan volgt er een persoonlijk gesprek.
Omdat we veel voor politie en overheid werken is onderdeel van het aannamebeleid een online
achtergrond screening via www.diis.nl en een aanvraag van een VOG. Heb je nog vragen bel ons
dan: 030-6000778.

