
 

 

Teamleider Schoonmaak 

 

Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, 

internationaal opererende onderneming met de focus op het 

produceren van verse, premium vruchten- en groentesappen, 

smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 2015. 

We sourcen wereldwijd de meest verse en smaakvolle groenten en 

fruit die we rechtstreeks naar onze Nederlandse productielocatie in 

Ochten transporteren om daar te verwerken. 

Bij Fruity Line werken momenteel ca. 475 medewerkers. De 

bedrijfscultuur van Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, hands-on 

en no-nonsense. 

 

De functie 
In de functie van Teamleider Schoonmaak sta jij samen met je collega Teamleider Schoonmaak 

voor op de barricade om de kwaliteit rondom de schoonmaak te waarborgen. Je bent 

verantwoordelijk voor zowel het interne- als externe schoonmaakteam wat bestaat uit circa 15 

schoonmaakmedewerkers.  De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden bestaan uit de schoonmaak 

van onze kantoren, kantine, toiletten, openbare ruimtes, productie en machines. Door in gesprek te 

blijven met de interne organisatie achterhaal jij waar de behoeftes en wensen liggen en vertaal je 

deze naar een goed schoonmaakplan. Je analyseert de oorzaak van klachten, en neemt en 

implementeert maatregelen ter voorkoming of minimalisering van herhaling. Ook ben je proactief 

in het initiëren van verbeteringen op operationeel en tactisch niveau. Dit allemaal om de kwaliteit 

te garanderen. Je bent goed in staat om prioriteiten te stellen en om zaken te coördineren binnen 

het schoonmaakteam.  

Je geeft dagelijks sturing aan het schoonmaakteam waarbij je een goede balans weet te houden 

tussen de wensen van Fruity Line en werknemer en streeft naar een optimaal functionerende 

afdeling door zowel team- als individuele ontwikkeling te stimuleren (opleiding en coaching). 

Daarnaast ben je operationeel verantwoordelijk voor verzuim en verlof van jouw team en voer je 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

Profiel 

In deze functie staat natuurlijk leiderschap centraal. In deze functie is het belangrijk dat je in staat 

bent om de wensen vanuit Fruity Line goed te kunnen vertalen naar je medewerkers en je beschikt 

over goede leidinggevende vaardigheden, onder andere op het gebied van soft skills. Je functie en 

de zichtbaarheid op de werkvloer vragen om een hands-on mentaliteit, het weten om te gaan met 

voorbeeldgedrag, omgevingsbewust zijn, draagvlak weten te creëren en medewerkers weten te 

motiveren. 

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau en hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring 

binnen soortgelijke functie, bij voorkeur in een productieomgeving. Je bent fulltime beschikbaar 

waarbij je flexibel inzetbaar bent in een 2-ploegendienst (06:00-15:00 / 15:00-24:00).  



 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als 

schriftelijk. 

 Je bent in bezit van een vakgerichte opleiding in de schoonmaak. 

 Je bent van nature een aanpakker; je hebt geen afwachtende houding 

 Je kunt goed werken in teamverband maar weet ook zelfstandig je weg te vinden. 

 

Informatie: 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 

Dirsa van Doeselaar, HR Adviseur: 0344-672030 

Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: dirsa.vandoeselaar@fruity-line.nl 


