
Vi leder efter en rengøringskoordinator til vores team. Det er et stort plus, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, 
samt at du kan begå dig på tysk.

Der er masser af gode grunde til at blive en del af Esmark-teamet. Her får du blot et udpluk af dem:

Vi er et energisk og imødekommende hold, som sætter serviceoplevelserne i allerførste række. Vi er vant til at have 
mange bolde i luften, og hverdagen i rengøringsafdelingen er spændende og indebærer kontakt med mennesker med 
mange forskellige baggrunde.

Vi har altid en konstruktiv tilgang til vores opgaver, og ansvar, samarbejde og kvalitet er nogle af nøgleordene i vores 
varierede hverdag. 

HVIS DU VIL VÆRE MED TIL AT GIVE VORES GÆSTER VERDENS BEDSTE FERIE, INDEBÆRER DET BLANDT 
ANDET FØLGENDE OPGAVER:

• Planlægning af weekendens rengørings- og kontrolopgaver, så de udføres mest effektivt og med høj kvalitet

• Kontakt med rengøringsmedarbejderne 

• Planlægning og koordinering af hovedrengøringer 

• Opfølgning på rengøringsholdenes opgaver herunder vejledning til hold med henblik på forbedringer

• Kontakt med ejere ang. rengøringsopgaver

• Håndtering af evt. rengøringsklager herunder opfølgning med hold

• Ansættelse og introduktion af nye hold

• Bestilling af rengøringsartikler

• Medvirke til at der skabes motivation og arbejdsglæde hos rengøringsmedarbejderne

• Være med til at fastholde og udvikle kvaliteten af rengøringsopgaverne

Her bliver du en del af teamet og kommer ud over tjansen som rengøringskoordinator også til at indgå i 
weekendarbejdet. Hos os er der altid nye spændende opgaver at gå i krig med, og ud over en farverig arbejdsdag, får du 
også et helt bundt fantastiske kolleger (hvis ikke verdens bedste).

Lyder det som noget for dig? Så send ansøgning, CV og relevante bilag til job@esmark.dk – gerne hurtigst muligt, da vi 
løbende kalder ind til samtale. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte bureauchef Martha Olesen på  
tlf. 97 31 50 40.

Esmark Feriehusudlejning blev grundlagt i 1965 og vi har i mere end 50 år givet vores gæster uforglemmelige 
ferieminder på deres sommerhusferie ved Vesterhavet.

Vi elsker mennesker og det smitter af på vores mange gæster, som kommer igen år efter år. I hverdagen hjælper vores 
4 kerneværdier nærvær, passion, ansvar og fællesskab os med at levere serviceoplevelser i særklasse til både husejere, 
feriegæster og samarbejdspartnere.

Har du lyst til at møde vores passionerede medarbejderteam?  
Så kig forbi os på www.esmark.dk.

VI SØGER EN PASSIONERET  
RENGØRINGSKOORDINATOR 

- til vores kontor i Bjerregård 


