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Werken als poetshulp in regio Oevel? 

Bij De schoonmakers kan je je werk 

perfect combineren met je gezin! 

 

De schoonmakers stelt zich voor!  

De drijvende krachten achter De schoonmakers, dat zijn Nathalie en Willy. Vader Willy 

startte het bedrijf in 2008, waarna dochter Nathalie in 2012 met plezier het team kwam 

versterken. Verder bestaat ons team uit een 10-tal enthousiaste medewerkers, die 

werken als poetshulp in de regio’s Oevel, Olen, Herentals, Geel & Westerlo.  

Gezinnen rekenen op ons voor allerlei huishoudelijke taken waaronder poetsen, strijken 

maar ook winkelen en koken. Om al onze klanten een blijvende service te garanderen, 

zijn we steeds op zoek naar energieke en gemotiveerde collega’s!  

Wat verwachten we van jou? 

 Je houdt ervan om je klanten te verrassen met een fonkelend resultaat  

 Je bent klantgericht en vindt het fijn om regelmatig met je klanten te 

communiceren 

 Orde en netheid zijn je voornaamste kwaliteiten, net zoals stiptheid en 

nauwkeurig werken 

 Je durft initiatief nemen en ziet na een inwerkperiode zelf wat er moet gedaan 

worden 

 Geen zorgen indien je de Nederlandse taal nog niet perfect beheerst, we 

ondersteunen je hierin waar mogelijk  

Wat hebben we voor jou in petto?  

 

Bij ons kom je terecht in een (h)echt en stabiel familiebedrijf, waar we onze 

medewerkers zien als onze aanvullende familie. Verwacht je dus maar aan regelmatige 

fijne babbels, een drankje na het werk of andere toffe activiteiten met collega’s.  
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Verder kan je nog rekenen op volgende voorwaarden: 

 Een correct en stipt uitbetaald loon,  aangevuld met vakantiegeld en 

eindejaarspremie 

 Maaltijdcheques (€5/ gewerkte dag) na een gunstige evaluatieperiode 

 Kilometer- of fietsvergoeding van zodra je thuis vertrekt 

 Voldoende kwalitatieve werkkledij, inclusief wasvergoeding 

 Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf én sterk verlaagde tarieven voor je 

gezinsleden 

 Werken in jouw voorkeursregio op momenten dat het jou past (ideale combinatie 

met gezin)  

 Deeltijdse job mogelijk vanaf 13u/week (voltijds max 38u/week) 

 Vaste klanten met wie je snel een persoonlijke band kan opbouwen 

 2 geweldig gemotiveerde kantoorverantwoordelijken die ALTIJD voor je klaarstaan 

 

Hoeveel verdient een poetshulp bij De schoonmakers?  

Je exacte loon hangt uiteraard af van je gezinssituatie. Maar wist je dat je met een 

deeltijdse functie (20u) als poetshulp meer dan 1000 euro netto kan verdienen? Bij een 

voltijdse betrekking loopt dit zelfs op tot +- 1600 euro.  

Helemaal iets voor jou? Neem dan contact op met Nathalie (0487 24 78 43) of Willy 

(0487 24 78 42). Liever dat wij je even opbellen? Stuur ons dan een sms, WhatsApp of 

mail en we contacteren je zo snel mogelijk. PS: Je mag je ook altijd persoonlijk komen 

voorstellen, dat wordt zelfs extra geapprecieerd!  

 

 
Solliciteer nu! 
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