
 

 

 

 

Vacature 

Wij zoeken een Rayonmanager of een (junior) Rayonmanager 32-38 uur 

Ben jij communicatief vaardig, een teamspeler, heb jij een helikopterview en ben jij van nature een 
leidinggevend persoon? En ben jij op zoek naar een zelfstandige functie waarin je leiding geeft aan 
een team medewerkers en wil je het klantcontact niet missen? En vind je het fijn om vaak 
onderweg te zijn en in een informele werksfeer te werken? Kom dan werken bij OHCB 
Schoonmaakdiensten B.V. als Rayonmanager! 

Is bovenstaande helemaal wat je wil? Maar heb je nog geen ervaring? Solliciteer dan direct als 

junior Rayonmanager, wij verwelkomen je graag in ons team! 

 

De functie 

Jij start de ene dag bij een nieuwe klant om een medewerker in te werken, de andere dag start je 

met een lekkere bak koffie op kantoor en weer een andere dag begint je dag met een 

verkoopgesprek bij een potentiele nieuwe klant. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze 

klanten en voor jouw team met betrekking tot de werkplanning, ad hoc zaken en verbeteringen. 

Geen enkele dag is hetzelfde! 

Samen met de andere rayonmanagers en het team streef jij continu naar het beste resultaat en 
dienstverlening, dit weet je te onderbouwen met slimme financiële beslissingen en 
verbetervoorstellen. 

 Daarnaast coach je het team bestaande uit schoonmaakmedewerkers. 

 Je controleert de uitgevoerde werkzaamheden van de schoonmaakmedewerkers  

 Communicatie en kwaliteit staan centraal bij onze klanten. Jij hebt daarom regelmatig 
contact met de klanten. 

 Commerciële taken zoals het werven van nieuwe klanten, offertes maken en 
verkoopgesprekken voeren. 

 Administratie zoals werkplanning, urenregistratie en mailing. Je hebt computer skills en 
nieuwe systemen maak jij jezelf snel eigen  

De organisatie 
OHCB Schoonmaakdiensten B.V. is een unieke, ambitieuze schoonmaakcombinatie. Onze expertise 
blijft zich door ontwikkelen, evenals onze klantenkring en dienstverlening. OHCB 
Schoonmaakdiensten is een schoonmaakbedrijf dat vooral actief is in de regio’s Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en de Gelderse Vallei. Wij hebben de ambitie om de 
schoonmaakbranche naar een hoger niveau te tillen. Ons kantoor is gevestigd in Bunschoten-
Spakenburg. De locaties van onze opdrachtgevers zijn zeer divers. Denk aan kantoorpanden, 
voedselverwerkende bedrijven, scholen, restaurants etc. 
Het Christelijke geloof vormt de fundering van OHCB. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor 
de mensen. Onze belangrijkste waarden komen tot uiting in onze professionaliteit, integriteit en 
respectvolle benadering van mens en milieu.  
Kom je bij OHCB Schoonmaakdiensten te werken, dan wacht er een enthousiast team op je! 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Jouw profiel 
Je beschikt minimaal over MBO of HBO werk en/ of denkniveau en beschikt over minimaal twee 
jaar leidinggevende ervaring in een dynamische omgeving. 

 Affiniteit of ervaring in de facility of schoonmaak. 

 Je kunt de missie en visie van OHCB Schoonmaakdiensten onderschrijven. 

 Do you speak English? Perfect! Je zult tijdens je werk contact hebben met verschillende 
lagen op de werkvloer en sommige van onze collega's spreken alleen Engels. 

 Mensen-mens zonder het grote plaatje uit het oog te verliezen. Jij haalt het beste in je 
mensen omhoog, jij gelooft erin dat je samen het beste resultaat bereikt. 

 Oplossings- en resultaatgericht met aandacht voor kwaliteit. 

 In het bezit van rijbewijs B. 

 Leergierig en ambitieus. 

Wij bieden 
Een uitdagende baan voor minimaal 32 uur en maximaal 38 uur per week binnen een team van 
betrokken, behulpzame en vooral leuke collega’s bij een snelgroeiende organisatie.Een 
marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, afgestemd op jouw leeftijd en 
werkervaring. 

Solliciteren 
Heb je interesse in de functie van Rayonmanager? Dan horen we graag van je! Solliciteer via 
vera@ohcb.nl of de button van Indeed.nl. Je kunt solliciteren tot 18-07-2022. Heb je vragen over 
de sollicitatieprocedure? Je kunt onze Office Manager Vera van het Kaar bereiken op 033-2990405.  
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