TOILETKONING(IN)
The Bulldog™ zoekt een toiletkoning(in). The Bulldog™ is een cultureel icoon met een unieke
geschiedenis. Kenmerkend voor The Bulldog™ is het familiegevoel. Het is een plek waar mensen
elkaar ontmoeten, de huiskamer van Amsterdam. Wij zijn harde werkers en vinden een plezierige en
informele omgang met elkaar heel belangrijk. Heb je een passie voor poetsen en wil jij bij The
Bulldog™ familie horen? Laat het ons weten!
Wat vragen wij van jou?
Je bent verantwoordelijk voor de hygiëne van alle sanitaire voorzieningen van onze zaken aan de
Oudezijds Voorburgwal.
Wij vragen:


Je bent parttime/fulltime beschikbaar (minimaal 16 uur per week).



Je bent een mensenmens: je houdt van contact met mensen, brengt graag een glimlach op gezichten,
babbelt graag en je kan goed zelfstandig werken.



Je beschikt over spierballen: je draait je hand niet om voor het schrobben van toilet na toilet.
Wij bieden:



Marktconform salaris.



25 vakantiedagen per jaar (op basis van een volledig dienstverband).



Veel zelfstandigheid en alle ruimte om volledig jezelf te kunnen zijn.
Wil jij deze baan?
Laat het ons weten! Stuur een motivatiebrief en CV (inclusief te verifiëren referenties) naar
jobs@leidsepleinbeheer.nl. Een filmpje mag natuurlijk ook. Wij sturen binnen een week inhoudelijk
een reactie terug!
TOILET KING/QUEEN
The Bulldog ™ is looking for a toilet king/queen. The Bulldog ™ is a cultural icon with a unique history.
Characteristic for The Bulldog ™ is the family atmosphere. It's a place where people meet, the living
room of Amsterdam. We are hard workers, but a pleasant and informal environment is very important
to us. Do you want to be part of The Bulldog ™ family and do you have a passion for brushing? Let us
know!
What do we ask of you?
You are responsible for the hygiene of all our sanitary facilities at the Oudezijds Voorburgwal.

We ask:
• You are part time / full time available (minimum 16 hours a week).
• You like to have contact with people, to bring smiles on faces and you can work well independent.
• You have muscles: you are able to scrub toilet after toilet.
We offer:
• Competitive salary.
• 25 holiday days per year (based on a full employment contract).
• Lots of independency in your daily work and all the freedom to fully be yourself.
Do you want this job?
Let us know! Send a motivation letter and CV (including references to be verified) to
jobs@leidsepleinbeheer.nl (or make a video). We will respond to you within a week!

