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Caparis Schoonmaakservice
zorgt ervoor dat uw werk
omgeving altijd mooi schoon is.
de Schoonmaakservice is een
professionele dienst die goede
kwaliteit biedt, volgens markt
conforme tarieven. Bovendien
biedt u mensen de kans op
een baan in de maatschappij,
waar zij hun capaciteiten
kunnen benutten en verder
ontwikkelen.

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
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Professioneel

bezieling en doelmatigheid mooi samen.

Caparis Schoonmaakservice is een professionele dienst.

En dat werkt voor iedereen!

We werken met de modernste technieken, apparaten
en materialen, geheel volgens de milieunormen en
met aandacht voor arbotechnische aspecten.

Alles wordt grondig en goed gereinigd, met zorg
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voor uw materialen en spullen.

Wij zijn er trots op dat sc Heerenveen Caparis

Alle medewerkers die beginnen bij Caparis Schoon

heeft ingehuurd om het stadion goed schoon te
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Leerprogramma’s op het gebied van kennis,
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onze loyale, betrokken medewerkers ervoor dat
u in een prettige, schone werkomgeving komt.

totaalconcept

Elke dag weer!

Wij zijn 24 uur per dag inzetbaar en door goede
samenwerking met externe partners kunnen wij
u een totaalconcept bieden. Werkzaamheden als
glazenwassen en gevelreiniging besteden wij uit
aan onderaannemers. We voeren die werkzaam
heden niet zelf uit, maar coördineren ze wel.
Zo kunt u voor alle voorkomende schoonmaak
werkzaamheden terecht bij één aanspreekpunt
en dat is wel zo handig.
Begeleiding
De mensen die bij u gedetacheerd zijn als schoon
maker, worden vanuit Caparis begeleid bij het
uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd
begeleiden onze medewerkers van Caparis
Ontwikkeling & Integratie de mensen in hun
persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor stellen wij
functionele, praktische en sociale leerdoelen op,
helemaal afgestemd op de persoon in kwestie.

‘Wij verstaan ons vak
en kunnen de druk aan’.

wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij gaan graag met u in gesprek om u een nog beter beeld te geven
van onze mogelijkheden.
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