
 
 
Zone3 
Zone3 is een sociale onderneming met een integraal pakket aan diensten voor het schoon, heel en 
veilig maken en houden van Amsterdam en omgeving. Onze dienstverlening is gericht op 
leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zo bieden wij bijvoorbeeld buurtvoorlichting, 
buurtbeheer, facilitair beheer, schoonmaak, onderhoud en huismeesters.  
 
Onze mensen zetten zich dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening. Kwaliteit en 
professionaliteit staan voorop. Daarnaast bieden we kansen aan werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Naast onze dienstverlenende taak zien wij dat als de maatschappelijke component van 
onze onderneming. Wij leveren kwaliteit met vakmensen en zijn al jarenlang een betrouwbare en 
gewaardeerde partner van veel opdrachtgevers.  
 
Afdeling Schoonmaak 
De afdeling Schoonmaak van Zone3 is een veelzijdige afdeling met SVS vakgeschoolde 
schoonmakers. Voor een aantal Amsterdamse woningcorporaties zorgen onze 
schoonmaakmedewerkers al jaren voor schone trapportieken, daarnaast maken wij diverse 
kantoorruimtes schoon.  
De afdeling bestaat uit een Hoofd Schoonmaak, medewerkend voorman,  professionele medewerkers 
en medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt. 
 
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij:  
 

Medewerkers Schoonmaak  
 

 
De werkzaamheden 
De medewerker schoonmaak is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de 
schoonmaakwerkzaamheden op de diverse locaties. Je wordt aangestuurd door het Hoofd 
Schoonmaak en werkt veel samen met collega’s.  
Het grootste gedeelte van de werkzaamheden bestaat uit het reinigen van trappenhuizen / portieken 
in wooncomplexen, 15 – 20 locaties per dag. Het is fysiek inspannend werk, maar ook heel 
afwisselend.  
De werktijden liggen tussen 07:45 en 22:00 uur. De werkdag start en wordt afgesloten op het 
hoofdkantoor van Zone3, aan de Overschiestraat in Amsterdam.  
 
Wij vragen 

 In het bezit van een SVS diploma is een pre; 

 Minimaal 2 dagen in de week beschikbaar; 

 Flexibel in werktijden, werkzaamheden en werkplek 

 Kunnen samenwerken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

 Beheersing van de Nederlandse taal; 

 Een harde werker met een flinke dosis enthousiasme en gevoel voor kwaliteit; 

 Een rijbewijs B zou handig zijn maar is geen must. 

Interesse??? 
Wil jij je inzetten voor onze opdrachtgevers en ons schoonmaakteam versterken? Ben jij flexibel 
inzetbaar en woon jij in de buurt van Amsterdam? 
Stuur dan een mail met motivatie en CV naar solliciteren@zone3.nl.  
 
 

mailto:solliciteren@zone3.nl

