Is op zoek naar een

MEEWERKEND LEIDINGGEVENDE SCHOONMAAK
Guylian is een Belgische producent van chocoladespecialiteiten, gekend voor de iconische
chocolade Zeevruchten met overheerlijke hazelnoot pralinévulling. Naast deze Zeevruchten
omvat het assortiment van Guylian nog allerlei andere producten zoals pralines, truffels en
tabletten. Sinds het begin van Guylian in 1958 is het hoofdkantoor gelegen te Sint-Niklaas
waar zo’n 175 mensen tewerkgesteld zijn. Hier is ook de productiesite gelegen waar dagelijks
zo’n 75 ton Guylian chocolaatjes gemaakt worden. Deze chocolaatjes worden wereldwijd
verkocht in meer dan 100 landen.
Je komt terecht in een bedrijf met ambitieuze groeiplannen waar we voornamelijk ingezet
hebben op een volledige rebranding, een sterk verhaal rondom duurzaamheid en groeikansen voor het merk in
België en de rest van de wereld.
Heb jij een chocoladeboontje voor schoonmaken en kan je gelukkig worden van poetsen? Dan ben jij misschien wel
onze ideale kandidaat! Wij hebben een uitdagende job als Meewerkend Leidinggevende schoonmaak.
Takenpakket:
•
•
•
•

Je werkt actief mee voor alle schoonmaakactiviteiten in onze fabrieksruimte
Je stuurt een klein team aan dat verantwoordelijk is voor de schoonmaakopdrachten en samen zorgen jullie
dat alles proper is
Je doet verbetervoorstellen in de schoonmaakorganisatie
Je respecteert de hygiëne-en veiligheidsvoorschriften

Profiel:
•
•
•
•
•

Ervaring met het aansturen en coachen van medewerkers is een must
Je kan basisvaardigheden op de computer uitvoeren en je kan vlot e-mails behandelen
Je bent communicatief vlot in het Nederlands
Je werkt zelfstandig en je hebt een positieve ingesteldheid
Je steekt graag je handen uit de mouwen in een schoonmaakdienst

Wat wij jou bieden:
•
•
•
•

Een job in daguren (7u45 – 16u) bij een toonaangevend bedrijf
Contact met de vele leuke collega’s op de verschillende afdelingen
Vast contract waarbij opleiding on-the-job voorzien is
De heerlijke geur van chocolade en personeelskorting op alle producten die er gemaakt worden

Solliciteer je?
•

Bezorg ons jouw CV en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe collega? Email: hilde.deweirdt@guylian.be

