
 
 

 
 
Meewerkend objectleider/-ster (M/V)  
voor 10 tot 20 uur in de week, 4 tot 5 dagen per week, werktijden in overleg 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste meewerkend objectleider/-ster. Binnen deze 

functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken omtrent de 

schoonmaak op verschillende basisscholen in de gemeenten Houten en Bunnik. Je zorgt 

ervoor dat de diverse schoonmakers begeleid, ingewerkt en aangestuurd worden op 

locatie. Daarnaast regel je vervanging bij ziekte/afwezigheid, werk je zelf mee op de 

werkvloer en zorg je ervoor dat de juiste materialen en middelen aanwezig zijn op de 

locaties. Je bent het dagelijks aanspreekpunt voor de schoonmakers. Salaris tot € 15,66 

per uur afhankelijk van de ervaring. 

 

Functie-eisen: 

- Flexibel en klantgericht 

- Beschikken over eigen vervoer en een rijbewijs B 

- Goede communicatieve vaardigheden 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

- Representatief 

- Woonachtig in de omgeving van Houten, Bunnik of Nieuwegein 

- Bereid om mee te werken 

 

Schoonmaakmedewerkers (M/V) 
 

Voor de schoonmaak van diverse basisscholen in Houten, Bunnik, ’t Goy en Schalkwijk. 

Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag na schooltijd. Aantal uren en werktijden 

worden in overleg vastgesteld. Salaris tot € 13,05 per uur afhankelijk van de ervaring. 

 

Functie-eisen: 

- Schoonmaakervaring is een pré 

- Woonachtig in de omgeving van Houten, Bunnik of Nieuwegein 

- Beheersing van de Nederlandse taal 

 

Het salaris is conform CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en is 

afhankelijk van opleiding en ervaring. Wij bieden goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding. 

 

Heb je interesse in één van de vacatures? 

Ons telefoonnummer is 030-8330150 of stuur een email naar 

facilitair@ksfectio.nl. 

 

Fectio Facilitair verzorgt de schoonmaak van 

basisscholen in de gemeenten Houten en Bunnik. 

 

Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende baan 

waarin jouw leidinggevende capaciteiten tot uiting 

komen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je 

representatief, heb je leidinggevende capaciteiten en 

voldoe je aan de hieronder beschreven functiecriteria? 

Dan vragen we je contact op te nemen met ons. 
 


