Functieomschrijving Housekeeping & Schoonmaak medewerker
bij de dames van de Jonge
SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE 1) WERKEN IN HET MOOISTE PLEKJE VAN NEDERLAND?
FULLTIME GENIETEN IN GIETHOORN!
ONZE GASTEN ZOEKEN PICO BELLO KAMERS EN HOTEL ZORG JIJ VOOR DE SCHOONMAAK?
De dames van de Jonge is een uniek, intiem hotelletje met restaurant, tuinkamer, terras met
kruidentuin en vergaderzalen in Giethoorn, gelegen aan de rand van het oude dorp Giethoorn
omringd door de wetlands van Nationaal Park Weerribben - Wieden.
Als ondernemer van het jaar, legt het team van de dames van de Jonge de lat graag hoog als het gaat
om gastvrijheid, schoonmaak, netheid en hygiëne. Je werkt in een klein team met oog voor detail,
schoonheid en kwaliteit.
De dames wordt gerund door een zeer enthousiast team met als slogan:
Gast Rust Opleiden Energie Natuur
Je maakt op maandag tot en met zondag in wisselende diensten tussen 10.00 en maximaal 15.00 uur
zelfstandig diverse kamers en andere ruimten schoon. Je signaleert mankementen aan- en ontbreken
van inventaris in de kamers, algemene ruimten, ondersteund de bediening in de afwas en verricht
periodieke schoonmaakwerkzaamheden zowel in als om het hotel en haar kamers..
Welke ervaring neem je mee?
Je hebt ervaring in schoonmaak, ervaring in de hotelwereld of recreatie is een pré. Netheid en orde
is voor jou belangrijk. Je vind het leuk om samen te werken en wisselende diensten te behalen. Je
bent in het bezit van een MBO- opleiding (of vergelijkbaar) en bent bereid mee te denken en bouwen
aan het gastvrije concept van de dames van de Jonge.
COMPETENTIES
Secuur | Schoon| Prestatiegericht | Representatief| Teamplayer
WAT BIEDEN WIJ
Wij bieden je een schoonmaakfunctie in een enthousiast team. De kamers, linnenkamer en algemene
ruimten zijn het domein van jou en je mede teamleden. Mede doordat wij met mooie producten en
een enthousiast team werken, is er altijd genoeg uitdaging en bedrijvigheid! overleg een
payrollcontract (variabele tijden) met een salaris conform het arbeidsvoorwaardenreglement Horeca.
Stuur je CV en motivatiebrief de dames van de Jonge Hotel – Restaurant, via
info@dedamesvandejonge.nl. Voor algemene informatie kun je terecht op
www.dedamesvandejonge.nl voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met
Gabriella Esselbrugge via 0521-361360.

