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Voor meer informatie:

Word jij onze nieuwe collega 

Schoonmaak/Service 
medewerker m/v   

(32 - 40 uur)

Welkom bij Friesland Lease

Voor de sollicitatieprocedure van de functie schoonmaak/service medewerker maakt Friesland Lease gebruik van de diensten van Inzet.nl 
en Hero aanpakbureau. Het sollicitatietermijn loopt tot en met 13 september 2022. 

Voor vragen over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met: 
Inzet.nl op telefoonnummer 0513 201 002 of per mail op info@inzet.nl

Hero aanpakbureau op telefoonnummer 0512 550 177 of per mail op hero@heroaanpakbureau.nl
.



Onze identiteit

We zijn in het bezit van waarden, een droom, een ambitie én strategische doelstellingen waar we allemaal achter 

staan. Onze identiteit is onze leidraad. Ze vertelt waar we met zijn allen elke dag ons bed voor uitkomen en wat 

we daarmee willen bereiken. Binnen deze identiteit liggen ook de uitgangspunten besloten voor hoe we met elkaar 

omgaan. Ons identiteitsstuk vertelt ons simpelweg wie we zijn, in een taal die we allemaal begrijpen, omdat het 

ónze taal is:

Onze waarden
Open en eerlijk

Hart voor elkaar

De wil om te winnen

Nuchtere vooruitdenkers

Ongewoon actief

Onze droom
Wij geloven dat mobiliteit schoner, leuker en vitaler kan. Dit houdt 
ons in beweging. We kijken continu vooruit en denken verder. 
Daarom vind je bij Friesland Lease vandaag al de 
mobiliteitsoplossingen van morgen. 

Onze ambitie
Wij zijn de Noord-Nederlandse vooroploper in het ontdekken en 
praktisch toepassen van vernieuwende mobiliteitsoplossingen. 
Voor onze klanten zijn wij hierin een onmisbare, proactieve partner 
en voor de wereld om ons heen een kleurrijk en inspirerend voor-
beeld van hoe het duurzaam anders kan. ‘Mobiliteit kan schoner!’
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Schoonmaak/Service medewerker m/v (32-40 uur)

Wij zijn op zoek naar een: 

Friesland Huur verhuurt personen-, bestelauto’s aan consumenten en bedrijven. Van dag verhuur tot shortlease. 

Daarnaast houden wij ons bezig met nieuwe producten, een daarvan is de deelauto.
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Voor meer informatie:

De functie

In deze functie houd jij je bezig met
het volgende:
• Het verhuur klaar maken en reinigen van de auto’s;

• Het voorrijden en aftanken van de auto’s;

• Servicegericht en klantvriendelijk te woord staan van klanten;

• Het in- en uitchecken van de auto’s waarbij je goed let op schade en de

klant uitleg geeft over het juiste gebruik van de auto;

• Het zelfstandig halen- en brengen van de auto’s bij onze klanten.

Functie eisen
• Servicegericht en klantvriendelijk te woord staan van klanten;

• Het in- en uitchecken van de auto’s waarbij je goed let op schade en de

klant uitleg geeft over het juiste gebruik van de auto;

• Het zelfstandig halen- en brengen van de auto’s bij onze klanten.

Functie specifieke competenties
• Klant oriëntatie: Is creatief en toekomstgericht. Betrekt klanten en collega’s

proactief bij het ontwikkelen van producten en diensten. Experimenteert

samen met het oog op een duurzame toekomst, zonder de aandacht voor

het heden te verliezen.

• Kwaliteitsgericht: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk,

aan de producten, diensten en processen van Friesland Lease. Staat open

voor verbeteringen. Communiceert helder naar anderen over deze kwali-

teitsaspecten.

• Samenwerken: De bereidheid en het vermogen om samen te werken met

anderen aan een gemeenschappelijk doel; het bevorderen van samenwer-

king en teamspirit. We maken op een inspirerende manier gebruik van

elkaars kennis en zijn oprecht betrokken.

• Zelfstandig: In staat zijn zonder hulp van anderen acties op te starten en

af te handelen.

• Punctualiteit: Benoemt relevante details die de grote lijn ondersteunen.

Werkt nauwkeurig, stipt en legt informatie correct en overzichtelijk vast.

Voorwaarden
• Zelfstandige en uitdagende functie waarbij je mag rekenen op goede 

ondersteuning en begeleiding;

• Het betreft een fulltime baan (32-40 uren)

• Friesland Lease kent goede arbeidsvoorwaarden;

• Marktconform salaris;

• Een informele werksfeer binnen een dynamische werkomgeving.

Schoonmaak/Service medewerker




