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MBO Westland, Vertify en WHC Expo BV maken onderdeel uit van World Horti Center.

 
 

 

Vacature medewerker schoonmaak – 16 – 20  uur 
 
Heb jij oog voor detail en geeft het je voldoening om ervoor te zorgen dat ruimtes er spic en span uitzien 
voor de gasten van World Horti Center? Lees dan snel verder.  
 
In World Horti Center, het clubhuis van de tuinbouw, komt alles dat met teelt onder glas te maken heeft 
samen. Het gebouw bestaat uit een scholengemeenschap, een onderzoekscentrum en een 
bezoekerscentrum, waar de meest vooraanstaande partijen en bedrijven uit de glastuinbouw zich 
presenteren. Jaarlijks vinden tienduizenden geïnteresseerden van over heel de wereld zowel fysiek als 
online hun weg naar World Horti Center, om meer kennis op te doen van hightech tuinbouw.  
 

Functieomschrijving 
Je zorgt ervoor dat de faciliteiten van World Horti Center er representatief uitzien en schoon zijn voordat 
gasten arriveren. De kantoren, beursvloeren en het netwerkplein zien er door jouw schoonmaak skills uit 
om door een ringetje te halen. Je werkt samen met een collega schoonmaker. Jullie vervangen elkaar ook 
tijdens vakanties. De planning stem je af met een facilitaire collega en indien nodig help je mee (lichte 
ondersteuning) om de ruimte op de juiste manier klaar te zetten voor een evenement.  
 

Herken je jezelf in onderstaand profiel? 
• Je bent representatief en hebt oog voor detail 

• Je bent servicegericht en houdt ervan een klus te klaren 

• Je beheerst de Nederlandse taal 

• Je bent proactief en signaleert ongeregeldheden 

• Je hebt een flexibele instelling 

Ervaring is welkom maar niet persé noodzakelijk. Wel vinden we een goede motivatie en een flexibele 
instelling heel belangrijk. Gezien de parttime aard en de flexibele werktijden is deze baan goed te 
combineren met het gezinsleven en hobby’s.  
 

Aanbod 
Je komt te werken op een dynamische plek, waar geen dag hetzelfde is. Het betreft een functie voor 16 - 20 
uur in de week afhankelijk van de evenementen die plaatsvinden per week. Je krijgt in eerste instantie een 
contract voor bepaalde tijd, maar met het oog op de continuïteit is het ons doel om goede mensen een vast 
dienstverband aan te bieden. We bieden goede arbeidsvoorwaarden met een passende salariëring.  
 

Interesse?  
Zie jij jezelf al werken binnen deze functie? We komen graag met je in contact! Voor vragen kan je contact 
opnemen met Corina van den Akker, HR Manager World Horti Center, via 0174 385 600. Meteen 
solliciteren mag natuurlijk ook. Stuur je cv en sollicitatie naar HR@worldhorticenter.nl.  
 

https://www.worldhorticenter.nl/
HR@worldhorticenter.nl

