Medewerker Droogproces | 24-30 uur
Zes dagen per week halen en brengen onze chauffeurs het persoonsgebonden wasgoed van
onze klanten in de zorginstellingen en klinieken, dat door onze vouwmedewerkers wordt
gevouwen. Nadat de was binnen is gekomen en is gewassen, is het van belang dat het op
de juiste manier gedroogd wordt. Hierin ben jij de belangrijke schakel.

Jouw werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het droogproces van het zuivere wasgoed. Dat houdt in dat je
handmatig het gewassen wasgoed individueel per klant in de drogers doet en op onze
manier- die je krijgt aangeleerd- eruit haalt. Ook houd je het droogproces intussen goed in de
gaten. Vervolgens zorg je ervoor dat de manden met het gedroogde wasgoed per groep
(zorginstelling/kliniek, afdeling e.d.) in de afdeling voor het zuivere wasgoed worden gezet.
Terwijl de machines draaien en alles loopt op rolletjes, sta je bij met het vouwen van de
kleding. Secuur kunnen kleding vouwen is dus een pre.

Jouw salaris
Je verdient €12,39 bruto per uur. De reiskostenvergoeding is conform CAO
Textielverzorging.

Werkdagen-en tijden
Maandag, woensdag, donderdag en zaterdag van 7.00 uur tot 13.30 uur. *

Wat is nog van belang?
Deze taak is fysiek, je zet wasmanden op de karren en haalt deze er ook af. Ook heb je een
heel verantwoordelijke taak. Aangezien de was van iedere klant volledig individueel wordt
behandelt- dus ook gedroogd- mag er niets achterblijven in de drogers, niks verloren raken,
e.d. Ook consequent en netjes op de juiste manier het wasgoed uit de drogers halen, is van
groot belang. Als je een echte aanpakker bent, wen je hier snel aan.

Werk jij mee aan de glimlach van onze klanten?
Wat fijn dat jij solliciteert! Word onderdeel van het mooie duurzame familiebedrijf en werk
samen met ons prettige en hardwerkende team. Wij bekijken jouw sollicitatie en nemen
binnen een week contact met je op. Als je door ons bent uitgenodigd, wij vinden jou geschikt
en jij wilt deze baan, dan zetten we spoedig vervolgstappen. Dus wacht niet langer en
solliciteer!
Bel of mail ons +31 43 3262005 | info@wasserij-jekerkwartier.nl
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*Minimum 24 uur, mogelijkheid om met 6 uur
uit te breiden naar 30 uur.

