
STER gezocht! 
Vacature schoonmaak(ST)ER (m/v) prefab oplossingen C3 Living  
 

Voor onze prefab afdeling zoeken we een schoonmaak(ST)ER (m/v) die zorgt draagt voor de 

schoonmaak en eindcontrole van de nieuwe prefab badkamers voor transport. De badkamers zijn 

nieuw en compact en worden gebouwd met uitsluitend nieuwe materialen. Omdat we de badkamers 

graag schoon afleveren voor transport zoeken we voor onze productielocatie in Panningen een:  

Schoonmaak(ST)ER (m/v) 

Over C3 Living en Rendiz 

Bij C3 Living realiseren we huisvesting met maatschappelijke impact en produceren we halffabricaten 
waaronder prefab badkamers. We hebben inmiddels projecten gerealiseerd op het gebied van 
wonen (bijv woningen voor studenten, starters, zorgbehoevende en statushouders), leren 
(Kinderdagverblijven, leslokalen, trainingslocaties), werken (kantoren) en recreatie (B&B’s, 
vakantiewoningen).  

C3 Living is opgericht in 2015 en onderdeel van Rendiz; organisatie met een sociaal hart. Doordat we 

werken met mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt, zagen we hoeveel behoefte er 

was naar sociale huisvesting. Tevens zagen we een stijging in het aantal daklozen. Vanuit ons sociale 

hart, was dit aanleiding om C3 Living op te richten. 

Wat ga je doen? 

• Badkamers schoonmaken (zoals bijvoorbeeld het verwijderen van bouwstof) 

• Badkamers controleren voor transport 

Mocht het nodig zijn dan spring je bij met eenvoudige assemblage werkzaamheden of 

schoonmaakwerkzaamheden in de werkplaats. Hier ondersteunen we je graag bij!   

Wat vragen we? 

• Motivatie om aan te pakken 

• Enthousiasme 

• Een kritisch oog 

• Een flexibele instelling  

Wat bieden we?  

• Een uitdagende en afwisselende baan of werkervaringsplaats bij een waardevol bedrijf  

• Parttime of fulltime dienstverband: uren en dagdelen bespreekbaar.  

• Een pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en salaris passende bij de functie  

• Een organisatie met een commercieel en maatschappelijk doel  

• Kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.  

Ben je enthousiast geworden over bovenstaande vacature? Stuur dan je cv en motivatie naar 

info@c3living.nl t.a.v. Joep Gubbels. Vragen of graag meer informatie? Info@c3living.nl  
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