Vacature Teamleider Amsterdam e.o.

Groep

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of ben je toe aan een vervolgstap, dan zijn wij op
zoek naar jou!
Wie zijn wij ?
Pas tevreden als het meer dan oké voor onze opdrachtgever is. Deze werkwijze hanteren we al
sinds onze oprichting in 1986. En met succes, want Oké Groep is uitgegroeid tot een zeer
gerenommeerd bedrijf met een bijzonder betrouwbaar imago.
Wij werken met vaste teams, elk onder leiding van een teamleider. Het team van de
Oké Groep is flexibel, daadkrachtig, sterk, sociaal en te allen tijde bereid onze opdrachtgever te
helpen met iedere klus, wanneer het hun uit komt. Uiteraard tot op een zekere hoogte!
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste teamleider schoonmaak (m/v, 38 uur).
Dit zijn de taken:










Aansturen, coachen en begeleiden van circa 50 schoonmaakmedewerkers/voorlieden
Verantwoordelijk voor werving & selectie, planning, re-integratie
Zorgdragen voor een goede object- en urenadministratie
Zorgdragen dat onze groep schoonmakers optimaal functioneert
Onderhouden van de relatie met de opdrachtgever en actief en continu streven naar een
optimale klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering, zonder hierbij de belangen van
Oké Groep uit het oog te verliezen.
Lopen van DKS-metingen en met de uitkomsten actief aan de slag gaan
Het signaleren van behoefte aan schoonmaakwerkzaamheden op de diverse locaties en
hier een actieve rol in nemen.
Opbouwen van een goede samenwerking met de opdrachtgever (diverse
contactpersonen), collega’s en derden.

Dit vragen we:
•
Opleiding op minimaal MBO-niveau
•
Coachende stijl van leidinggeven
•
Goede contactuele en sociale eigenschappen
•
Ondernemerschap en een proactieve houding
•
Kennis van schoonmaakmethoden en –technieken (inmeten en calculeren )
•
Ervaring met administratieve procedures
•
Ervaring in de schoonmaakbranche is een pre
•
Bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 25 km vanuit Diemen
Dit bieden we:
Oké Groep geeft je een goed salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bovendien krijg je bij Oké Groep alle gelegenheid om jezelf te ontwikkelen, door middel van
trainingen en opleidingen.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een e-mail met je motivatie en cv naar g.wagelaar@okebv.nl
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