
                                                  

Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaakonderhoud 
Omgeving Heerenveen 
 

Functieomschrijving 
Ben jij enthousiast, collegiaal en klantgericht? En heb je daarnaast ervaring in de (licht) industriële 
reiniging? Dan is deze vacature meewerkend voorman/ vrouw echt iets voor jou!  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team komt versterken als meewerkend 
voorman/-vrouw voor één van onze objecten in de omgeving van Heerenveen. Je bent in deze 
functie zowel schoonmaakmedewerker als leidinggevende. Als meewerkend voorman/-vrouw geef je 
leiding aan een team van schoonmakers in de industriële reiniging (food) en ben jij de rechterhand 
van onze objectleider.  

Bij Siesling ben je méér dan een meewerkend voorman of voorvrouw, je bent specialist! Jij kent de 
afspraken en jij kent de wegen om deze dagelijks praktisch toe te passen. Je bent dagelijks het 
directe aanspreekpunt voor onze opdrachtgever omtrent alles wat met onze dienstverlening te 
maken heeft. Daarmee ben jij het visitekaartje van onze organisatie. 

Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaakonderhoud 
Fulltime 

Dit ga je doen 
Wij zijn op zoek naar een meewerkend voorman/-vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
die weet van aanpakken. Niet alleen naar je collega’s maar ook richting onze opdrachtgever ben jij 
degene die iedereen met zijn bevlogenheid inspireert. Je werkt nauwkeuring, je hebt oog voor detail 
en kan goed samenwerken. Je bent sterk in het onderhouden van relaties, behoudt voortdurend het 
overzicht en kan goed feedback geven en ontvangen. Ook ben je verantwoordelijk voor het opleiden 
en begeleiden van je collega’s op de werkvloer. 

Dit heb jij ons te bieden   
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk 
• Klantgericht en flexibel 
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel 
• Leidinggevende ervaring is een pré 
• VCA (Vol) is een pré 
• Minimaal vmbo kader  

Dit krijg jij er allemaal voor terug  
• Een marktconform salaris + reiskostenvergoeding 
• Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie 
• Wederzijdse flexibiliteit  
• Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen 
• Een laptop en telefoon  
• Een team waar nuchterheid, gezelligheid en samenwerken voorop staat 
• Een warme werkomgeving die je van een familiebedrijf mag verwachten 

 



                                                  

Over Siesling 
Siesling in Eelde is gespecialiseerd in industriële reiniging (food), gevelreiniging, gevelrenovatie, 
gevelbescherming, glasbewassing en gebouwenbeheer. Daarnaast verhuren wij hoogwerkers en 
schaarliften, zowel bemand (tot 75 meter) als onbemand (tot 27 meter). Wij leveren onze diensten 
zowel aan industrie, bedrijfsleven en overheid als aan particulieren. Onze klanten bevinden zich in de 
gehele Benelux. 
Sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1959 is Siesling uitgegroeid tot één van de grootste 
dienstverleners in de genoemde branches. Snel en adequaat werken is ons motto, maar daarbij 
tornen wij nooit aan de veiligheid en onze kwaliteitsnormen. Siesling is gecertificeerd in het kader 
van ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. 
Flexibele bedrijfsvoering en korte, persoonlijke communicatielijnen zijn van oudsher kenmerkend 
voor het bedrijf Siesling.   

 
Solliciteren?  
Heb je na het lezen van bovenstaande interesse gekregen in een loopbaan bij Siesling BV? Dan zien 
wij graag jouw motivatiebrief en CV tegemoet! Voor meer informatie over deze vacature kan je 
contact opnemen met Ellis Huiskes via het telefoonnummer; 050-3090850.  
Sollicitaties kunnen gemaild worden t.a.v. Ellis Huiskes op het mailadres; e.huiskes@siesling.nl. 

 


