Facilitair Medewerker (10 uur per week)
Wat ga je doen?
Als Facilitair Medewerker zorg jij er voor dat ons personeel zorgeloos kan werken. Iedere dag zorg je voor een fijne
en vooral schone werkomgeving. Je zorgt er voor dat het kantoor netjes wordt gemaakt, denk aan schoonmaken van
kantoren, kantine ruimte en toiletten. Daarnaast zorg je er voor dat er voldoende boodschappen in huis zijn om al
onze medewerkers gelukkig te maken. Dankzij jou is het een feestje om op kantoor te zijn!

Wie ben jij?
Je bent iedere werkdag twee uur beschikbaar tussen 14:00 en 16:00. Je bent georganiseerd, netjes en nauwkeurig.
Je bent goed in het onderhouden en schoonmaken van ruimtes. Daarnaast ben je flexibel, vrolijk en energiek. Je
weet van aanpakken, kan prioriteiten stellen en zet net dat ene stapje extra wanneer het nodig is. Oftewel een
waardevolle toevoeging voor ons team!

Wie zijn wij?
Etrias Lifestyle Stores is naast één van de leukste bedrijven ook één van de snelst groeiende bedrijven van
Nederland. We zijn een e-commerce organisatie die tientallen eigen webshops exploiteert in Nederland,
Duitsland, Frankrijk en de UK. Met een assortiment van ruim 350.000 unieke producten en met jaarlijks meer
dan 300.000 klanten is er altijd actie! Met een jong, internationaal team van 80 collega’s wordt continu gewerkt
aan het optimaliseren van bestaande webwinkels en het openen van nieuwe webwinkels. Alles wordt in-house
uitgevoerd waardoor we een hecht en goed op elkaar ingespeeld team zijn.
Bovenstaande inspanningen hebben ervoor gezorgd dat we drie jaar op rij een Thuiswinkel Award voor beste
webwinkel van Nederland hebben gewonnen en we door de FD Gazellen Awards zijn uitgeroepen tot het 6e snelst
groeiende bedrijf van Nederland. Daarnaast zijn we één van de snelst groeiende technologie bedrijven van de
Deloitte Fast50. Kortom, een bedrijf waar we trots op zijn en iedere dag met veel plezier aan werken om het nog
beter te maken!

Wat we vragen:

Wat we bieden:

• 10 uur per week beschikbaar
• Flexibel, vrolijk en energiek
• Netjes, nauwkeurig en een aanpakker
• Beheersing van de Nederlandse taal

• Geld
• Super werksfeer met leuke collega’s
• Iedere maand de beroemde Etrias Borrel!
• Een baan bij een van de snelst groeiende bedrijven van NL

Ben je niet iedere dag beschikbaar of kan je niet iedere dag vanaf 14:00? Geen probleem, ook dan gaan we graag
met je in gesprek om te bepalen wat er wel mogelijk is. Word jij onze nieuwe facilitair medewerker? Neem dan

contact op met Sander Baljeu en stuur je CV en motivatie in PDF vorm naar sander@etrias.nl.
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