
 

 

Medewerker Cleaning 

 

 

Wie zijn wij 

Wij zijn Fresh Supplier Bonaire, onderdeel van de Van den Tweel Caribbean Group. Begin 2020 gaat onze 

groothandel haar deuren openen. Het gebouw wordt nu achter de Voordeelmarkt Warehouse gebouwd. Wij 

krijgen een eigen Bakkerij, Slagerij, Groente- en Fruitafdeling, Kruidenierswarenmagazijn en Koel- en 

Diepvriesopslag. Wij leveren aan retail, horeca en instellingen op het eiland. Nu zijn we nog op zoek naar de 

belangrijkste onderdelen van ons bedrijf: medewerkers! Heb jij zin om in een fresh nieuw bedrijf te gaan 

werken? Dan nodigen we je uit om verder te lezen. 

 

De Functie 

Als Medewerker Cleaning ben jij verantwoordelijk voor het volgens HACCP hygiëne richtlijnen schoonmaken 

van de groothandel Fresh Supplier Bonaire. Schoonmaak Bakkerij, Slagerij, Magazijn, AGF, Kantoren, Kantines 

en de Toiletten vallen onder jouw takenpakket. Jij zorgt ervoor dat de andere teams de dag erna weer Fresh 

kunnen werken. 

Functie eisen 

Secuur, 

In staat fysiek werk te leveren, 

Beheersing: Engels is een must,  

Tijdsbesteding: Fulltime (of deeltijd in overleg) 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een uitdagende job in een dynamische omgeving, in een nieuw bedrijf. Wij starten met een 

arbeidscontract voor bepaalde tijd met een marktconform salaris.  

 

Solliciteren  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en durf jij de uitdaging aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV o.v.v. 

“sollicitatie Medewerker Cleaning” naar application@fsb-bonaire.com. Sollicitaties worden tot en met 31 

oktober 2019 in behandeling genomen. 
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Trahadó pa limpiesa 

 

 

Ken nos ta 

Nos ta Fresh Supplier Bonaire, un parti di Van Den Tweel Caribbean Group. Nos portanan ta habri na komienso 

di 2020 pa benta por mayor. Nan ta trahando e edifisio patras di Voordeelmarkt Warehouse. Nos ta bai tin nos 

propio panaderia, karniseria, departamentu di fruta ku berdura, komestibel, departamentu di kuler y frizer. Nos 

ta bai hasi entrega detayá y por mayor na horeca, minimarket, supermarket y instituto nan riba nos isla. Awor 

nos ta en buska di e parti mas importante pa nos kompania, ku ta e trahadó nan.  

Bo tin gana y ta interesá pa traha den un e kompania nobo aki? Awèl nos ta invitá bo pa siguí lesa pa wak ta kua 

ta e funshon nan. 

 

Funshon: 
Komo un empleado pa hasi limpiesa bo ta responsabel pa traha higiena segun e reglanan di HACCP.  Panaderia, 

karnisero, departamento di fruta ku berdura, “magazijn”, kantina tualètnan, kantor ta esnan ku ta tarea pa hasi 

limpi. Abo ta responsabel pa esnan ku kuminsá traha e siguiente dia ta haña tur kos limpi. 

Eksigensia: 
“Secuur” 
Amabel 
Organisá 
Ingles ta obligatorio 
Tèmpo trabou: “fulltime” òf partaim segun palabrashon 
 
Kiko nos ta ofresé? 
Nos ta ofresé un trabou den un ambiente dinámiko, den un empresa nobo. Kontrato pa tempu definí y un 
salario konforme merkado. 
 
Solisitá 
Bo ta rekonosé bo mes den e profil aki y ke asumí e desafio? 
Manda bo karta di solisitut huntu ku bo CV menshoná “Medewerker Cleaning” na: appication@fsb-
bonaire.com 
Ta tuma solisitante te ku 31 òktober 2019. 
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