
VACATURE: 

 ONDERAANNEMER SPECIALISTISCHE BETONREINIGINGEN 

Wordt u onze nieuwe partner? 

 

Chemifor is een snelgroeiend bedrijf dat bekend staat om zijn 
gespecialiseerde reinigingen. Daarbij hanteren we een totaalaanpak: het 
geven van deskundig advies, het leveren van producten en het uitvoeren van 
reinigingen.  

4 pijlers die voor ons belangrijk zijn: 

 Engagement: we staan de klant persoonlijk bij en geven steeds advies 
op maat. 

 Transparantie: vanuit een analyse bepalen we welke methode de schade 
kan oplossen. 

 Doeltreffendheid: we gaan verder - daar waar anderen stoppen gaan wij 
voor de oplossing.  

 Duurzaamheid: we doen ons uiterste best om verantwoord om te gaan 
met het milieu.  

 

Om ons team te versterken en onze klanten nog sneller te kunnen bedienen, 
zijn wij op zoek naar een gemotiveerde partner: 

Zelfstandig beton/gevelreiniger
 

Het takenpakket 

Reinigen van betonvloeren tot industriële reinigingen. 

Wij zijn niet op zoek naar een “standaard” reiniger, maar naar iemand die 
houdt van afwisselend werk. Naast het schoonmaken/behandelen van 
betonvloeren, kunt u ingeschakeld worden voor het reinigen van gevels, 
daken, terrassen, balkons, panden die klaar zijn voor oplevering, …  

• U staat in voor het uitvoeren van reinigingen in onderaanneming. 

• De opdrachten zijn verspreid over heel Vlaanderen.  

• U maakt gebruik van de specialistische reinigingsproducten van Chemifor.  

 



Profiel 

• Zelfstandig (in bijberoep) 

• Ervaring als industrieel reiniger is een pluspunt. 

• U bent een zelfstandige werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• U hebt geen hoogtevrees. 

• U bent leergierig en wil leren werken met onze machines en wil onze 
producten leren kennen. 

• U bent enthousiast, ondernemend en u houdt van een uitdaging. 

• U bent gemotiveerd, stressbestendig en kan aan een goed tempo 
doorwerken. 

• U bent technisch aangelegd. Ervaring in de bouwsector is zeker een 
meerwaarde. 

• U houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. 

• U hebt geen 9-5 mentaliteit. 

• U bent in het bezit van een rijbewijs type B. 

• Leeftijd speelt geen rol, gedrevenheid des te meer. 

 

Wat wij u bieden 

• Werkregime in samenspraak. 

• Toffe werksfeer in een groeiend, collegiaal bedrijf. 

• De nodige opleiding, zodat u de specialistische 
technieken en producten leert kennen. 

• Permanente ondersteuning waar nodig.  

• Marktconforme verloning van de uitgevoerde 
werken.  

 

 

 
Bent u op zoek naar specialistische reinigingsopdrachten  

en match jij met onze vacature?  
Solliciteer dan snel en wie weet wordt u mee het uithangbord van Chemifor! 


