
JOIN THE TEAM 

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS

www.goemaat.nl

Ben jij enthousiast, steek jij graag de handen uit de mouwen
en ga jij netjes te werk? Kom dan werken als interieurverzorg(st)er 
bij Goemaat! Als interieurverzorg(st)er ben je verantwoordelijk voor 
het schoonhouden van ons kantoorpand. 
Hieronder vallen de kantoorruimtes, de 
eetruimtes, de showroom en de toiletten. 
Jij zorgt er voor dat alles er 
spik en span uitziet.

Voor onze locatie 
in Goedereede 
zoeken wij een

WAT BIEDEN WIJ?
Je werkt gemiddeld 10-12 uur 
per week op vaste dagen. Daarbij 
werk je in de ochtend of avond. 
We kijken samen met jou welke 
dagen en tijden passen bij jouw 
beschikbaarheid. 

Ons bedrijf heeft een open sfeer en 
een team gezellige en betrokken 
collega’s waar we jou graag in 
verwelkomen. Je ontvangt een 
passend salaris.

Interieur
verzorg(st)er
(10 tot 12 uur per week)

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
• Jij bent iemand die goed zelfstandig 

kan werken, initiatief neemt, weet van 
aanpakken, netjes en hygiënisch werkt en 
geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.

• Je krijgt energie van het net achterlaten 
van de werkplekken en zorgt er voor dat 
jouw collega’s in een schone omgeving 
kunnen werken.

• Ook woon je in de buurt van onze locatie in 
Goedereede.

Goemaat is een gezond groeiend 
familiebedrijf met korte lijnen en een 
platte structuur. Het bedrijf is in 1987 
opgericht en is gespecialiseerd in het 
produceren van kunststof - en aluminium 
kozijnen. Wij hebben 3 vestigingen: 
Goedereede, Oud-Gastel en Goes. 
Hier werken in totaal ruim 100 mensen.
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MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatie met motivatie naar 
Corina Redert, sollicitatie@goemaat.nl. 
Kijk op onze website en LinkedIn pagina voor 
meer informatie of bel 0187-492648.
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