Servicemedewerker Pest Control | Nederland
Vind je het een uitdaging om inspecties en inventarisaties uit te voeren gericht op
ongediertebestrijding? Zoek je een afwisselende, zelfstandige en klantgerichte functie binnen
een groeiende onderneming?
Voor een nieuw onderdeel van Elis Nederland, Pest Control, zijn wij voor onze vestiging in Ede
op zoek naar een fulltime (36 uur) Servicemedewerker Pest Control.
Als Servicemedewerker krijg je de verantwoordelijkheid over het uitvoeren van ongedierte
inspecties en bestrijding, het maken van risico-inventarisaties en het geven van preventief
advies omtrent bedrijfsvoering, aanpassingen aan het pand en hygiëne. Je informeert je
klanten en geeft voorlichting voor onze klanten over preventie en wering van ongedierte.
Ook zorg je voor een accurate administratieve verwerking en vind je het leuk om mee te
denken over de inrichting van de functie en onze bedrijfsprocessen. Je doet dit in een klein
team met gedreven collega’s. Als Servicemedewerker ben je allround inzetbaar en jouw
takenpakket zal zich kenmerken door diversiteit in werkzaamheden.
Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau. Opleiding richting
ongediertebestrijding is een pré of je bent bereid om een cursus / opleiding in deze
richting te volgen;
In bezit bewijs van de vakbekwaamheid bestrijdingstechnicus is een pré;
VCA certificaat, of bereid om deze te behalen;
Klantgericht, communicatief en een echte aanpakker;
Je bent flexibel en staat open voor een veranderende en groeiende organisatie;
Enige affiniteit met computers, basiskennis van Word en Excel;
Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wat bieden wij?
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een gedreven en ondernemende organisatie.
Je krijgt alle ruimte om mee te denken en het proces te optimaliseren. Verder kun je het
volgende verwachten:
•
•
•
•
•

Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
Marktconform salaris;
13e maand;
Reguliere dagdiensten;
Laptop en Smartphone;
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Over Elis
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne e facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst
op 440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800
medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis
Nederland vormen de commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een
herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar Jaap Jansen (General Manager) via Jaap.Jansen@elis.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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