
 
 
 
 

 
 

Vacature –  

Industrieel reiniger 
 

Functieomschrijving 
Zie jij op een veilige manier schoonmaken in onze fabriek als een uitdaging? 

Overzie je het hele proces en kan je een team motiveren samen te werken om 

het werk gedaan te krijgen? Dan is deze baan op jouw lijf geschreven! 

Als Industrieel reiniger bij Krijn Verwijs Yerseke heb je een heel belangrijke taak; 

zonder jou ligt de productie de dag erna stil. Samen met collega’s zorg je voor 

een schone fabriek waarbij je verantwoordelijk bent voor de machines maar ook 

de ruimte waarin ze staan. Jouw werk begint op het moment dat de productie 

klaar is, daarnaast is er op zaterdagmiddag een grondige schoonmaak. 

Wat zoeken we in jou? 

• Jij gaat nauwkeurig te werk en zorgt altijd dat de klus geklaard wordt, 
• Het is een pré als je ervaring hebt met industrieel reinigingswerk, 

• In het bezit zijn van VCA basis is een pré, 
• Je beheerst de Nederlandse en/of Engelse taal goed i.v.m. het 

communiceren over de veiligheid,  
• Jij hebt geen last van hoogtevrees. 

What's in it for you? 
• Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een dynamische 

werkomgeving, 

• Een goed pakket arbeidsvoorwaarden, 

• Trainings- en opleidingsmogelijkheden, 

• Een marktconform salaris. 

Dit zijn wij 
Sinds 1880 leven wij als familiebedrijf van de zee. Zoals het getij van de zee 

bewegen wij in het ritme mee. Dit zorgt voor uitdagingen, maar die draaien wij 

om naar kansen. Met alleen de zee als smaakmaker, zorgen onze kwekers met 

liefde voor de beste kwaliteit. Alleen het allerbeste gaat elke dag vers naar onze 

klanten. Samen dragen we zorg voor onze zee. Wij willen de zee beter 

achterlaten voor de volgende generaties. Zodat ook zij kunnen genieten van het 

allerbeste dat de zee te bieden heeft.   

Hoe kun je solliciteren? 
Interesse? Mooi! Solliciteer dan direct op de functie van Industrieel reiniger. 

Stuur je brief en CV naar onze HR-afdeling: hr@verwijs.com 

Wil je toch liever vooraf al iets meer info? Geen probleem! Stuur dan een mail 

naar HR@verwijs.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.  

Standplaats: Yerseke 
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