
 

 
 

 

 

 

VACATURE HUISHOUDELIJKE DIENST (M/V) – INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL 
 

Wil jij werken bij het leukste en meest innovatieve bedrijf van de 

Benelux? 

 

Ben jij iemand met een hands-on mentaliteit die zich voor de volle 100% inzet? Tevens ben je een 

echte werker en een gezellige collega die op zoek is naar een leuke baan in een bijzonder bedrijf? 

Dan is Indoor Skydive Roosendaal op zoek naar jou! 

 

Over ons bedrijf… 

 

Indoor Skydive Roosendaal is onderdeel van de SIS Leisure Group, de overkoepelende organisatie van 
Skidôme Rucphen, Skidôme Terneuzen, Icekart Rucphen en Indoor Skydive Roosendaal.  
 

Indoor Skydive Roosendaal is het eerste indoor skydive center van de Benelux. Met het indoor 

skydiven bieden wij een uniek product in de leisure branche.  

 

Wij maken het voor jong en oud mogelijk om zelfstandig te indoor skydiven; vliegen op de kracht van 

wind. Het ultieme gevoel van vrijheid waar skydivers voor uit een vliegtuig springen, kan iedereen 

ervaren in onze verticale windtunnel. Bij Indoor Skydive Roosendaal vlieg je onder begeleiding van 

professionals in een veilige en gecontroleerde omgeving. Deze unieke ervaring is voor iedereen 

toegankelijk. Meer informatie hierover vind je op www.indoorskydive.com.  

 

Wie zoeken wij? 

 

Per direct zijn wij op zoek naar enthousiaste en flexibele interieurverzorg(st)er. Voor deze functie 

zoeken wij een zelfstandige medewerker met voorkeur al ervaring in de schoonmaak. We zoeken een 

schoonmaaktalent die flexibel inzetbaar is in de ochtenduren én in het weekend.  

 

Werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het schoonmaken van de gehele locatie (en bij nood als 

invalkracht bij onze locatie in Rucphen). Dit doe je volgens de vastgestelde regels en wetten. Je bent 

minimaal 12 uur per week beschikbaar en beschikt over een professionele en gemotiveerde houding.  

• Afhankelijk van de planning is dit twee ochtenden en om de week een weekend. 
• Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook prima in teamverband. 

• Je bent handig en niet bang om je handen uit je mouwen te steken. 

• Je bent secuur en gaat snel te werk. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en het liefst een eigen auto. 

• Je hebt een representatief voorkomen en beheerst de Nederlandse taal. 

 

 

 

 

 

http://www.indoorskydive.com/


 

 
 

 

 

 

 

Wij bieden jou… 

 

• Marktconform salaris 

• Meer dan prima secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Indoor Skydive Roosendaal heeft een jong, fris en gezellig team van 

collega’s die de werksfeer bevorderen. 

 

Herken je jezelf en jouw behoeften in deze profielschets?  

Stuur voor 16 november  2017 je sollicitatie brief met CV naar mmasseurs@indoorskydive.com.  
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