Medewerk(st)ers housekeeping (Parttime)

Jouw nieuwe werkgever:
Een professionele horecazaakwaarbij hun hoeve uitgebreid is met hotelkamers (29 suites). Je komt in een heel hecht
team waarbij het geen uitzondering is dat verschillende mensen al 10, 15 , 20 en zelfs 25 jaar deel uit maken van het
team. Er wordt hard gewerkt als het druk is, echter hier tegenover staat, dat ze planningen maken waarbij goed gekeken
wordt naar de sociale aspecten. Dit betekend ook regelmatig een weekend vrij en geen splitdiensten. Ze gaan ervan uit
dat ze allen werken om hun priv&eacute;leven invulling te kunnen geven en niet all&eacute;&eacute;n andersom.
Vandaar hun motto: Als het thuis klopt, klopt het op het werk ook !

Jouw werkzaamheden als medewerker housekeeping :
Als medewerker housekeeping ben je een hardwerkende, stressbestendige persoon die weet van aanpakken. Mede
dankzij jouw bijdrage in de schoonmaak zorg je ervoor dat de gasten een onbezorgd verblijf hebben. Werken in de
housekeeping wordt wel eens onderschat, denk bijvoorbeeld aan: krachtinspanning bij het (handmatig) schoonmaken en
het op- en afhalen van beddengoed, lopend en staand en in gedwongen houding werken en onaangenaam werk bij het
reinigen van sanitaire voorzieningen. Nog steeds enthousiast? Dan hierbij een aantal werkzaamheden die jij dagelijks kan
verwachten:
Opmaken van bedden, verwisselen van beddengoed, etc.
Schoonmaken van inventaris en stofzuigen/dweilen van kamers.
Schoonmaken en desinfecteren van badkamers en toiletten.
Aanvullen van verbruiksartikelen zoals zeepjes, etc.
Afvoeren van afval en gebruikt serviesgoed.

Wat deze functie jou biedt:
Werken in een hecht en informeel team waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met jouw priv&eacute; situatie.
Een dynamische werkomgeving waar voortdurend wordt gewerkt aan verbeteringen.
Een marktconform salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd.
Mogelijkheden tot een vast dienstverband wanneer het van beide kanten goed bevalt.

Wat wij van jou vragen:
Affiniteit met horeca.
Flexibel inzetbaar (werktijden schoonmaak restaurant 7:00 uur &ndash; 12:00 uur, schoonmaak hotelkamers 8:30
uur/9:00 uur &ndash; einde, afhankelijk van aantal kamers).
Een representatief voorkomen.
Oog voor detail.

Bereid zijn om in de weekenden, feestdagen en in vakanties te werken.

Interesse?
Ben jij de medewerker die wij zoeken? Aarzel dan niet en stuur vandaag nog je cv naar cv@retro-pd.nl Heb je nog vragen
of ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie of naar de werkgever? Bel ons dan op 0475-527017. Hopelijk tot snel!

