
Menicon groeit! Steek jij graag de handen uit de mouwen en wil je graag op korte termijn aan 
de slag? Lees dan snel onze vacature: 

Schoonmaker

Wij zijn Menicon, een internationale organisatie met vestigingen over de hele wereld. 
Binnen onze vestiging in Emmen werken we met 150 collega’s aan de ontwikkeling, 
productie en verkoop van op maat gemaakte harde en zachte contactlenzen. Daarnaast 
verkopen wij disposable lenzen en contactlensvloeistoffen. Onze afnemers zijn optiekzaken 
en contactlenspraktijken in de Benelux, internationale distribiteurs en andere Menicon 
vestigingen. In al onze processen streven wij continu naar verbetering van onze producten 
en diensten. Dit doen wij door met veel creativiteit, ambitie en plezier ons werk uit te voeren.

Wat ga je doen?
Samen met je andere collega’s van het schoonmaakteam 
zorg je er elke avond voor dat  het bedrijf schoongemaakt 
wordt volgens de werkinstructies. Hierbij ben je 
verantwoordelijk voor een eigen afdeling, die maandelijks 
wijzigt. Verder ondersteun je collega’s indien nodig. 
Menicon is een leverancier en producent van op maat 
gemaakte harde en zachte contactlenzen en disposable 
lenzen. Een groot deel van deze lenzen wordt in eigen huis 
geproduceerd, waarbij kwaliteit en hygiëne hoog in het 
vaandel staan. 

Wie zoeken wij?
Iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en snel 
aan de slag wil! Daarnaast:
• Ben je 3 dagen per week beschikbaar van 17:00 tot 

20:00 uur
• Heb je ervaring in de schoonmaakbranche
• Ben je flexibel ingesteld
• Heb je goede sociale vaardigheden 
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Wat wij jou te bieden hebben?
Een uitdagende functie bij een bedrijf met een goede 
reputatie in de markt. Maar daarnaast nog veel meer, 
namelijk: 
• Een prettige werkomgeving
• Een contract voor 9 uur per week
• Met uitzicht op een vast contract
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een hecht team met collega’s die al jaren samenwerken
• Een goede pensioenregeling 

Wil je meer weten?
Wij begrijpen dat je ontzettend nieuwsgierig bent en nog 
meer informatie zou willen over deze functie. Dat kan! Ook 
als je twijfelt gewoon even bellen, zonde als je deze kans 
voorbij laat gaan. Neem contact op met Monique Beukers via 
+31 591 610 640. 
Direct solliciteren kan ook. E-mail je sollicitatie naar 
vacature@menicon.nl ter attentie van Monique Beukers.


