Volgens ons gaat genieten hand in hand met gastvrijheid. Voor ons hotel
zijn we daarom op zoek naar een

Medewerker schoonmaak
minimaal 2 dagen per week

Gevestigd in een
karakteristiek pand het oude gemeentehuis
van gemeente De
Beerzen waar ooit de
eerste vrouwelijke
burgemeester van
Nederland de scepter
zwaaide - kunnen
gasten bij ons eten,
drinken, overnachten,
feesten, vergaderen...
Gewoon vertrouwd
dorps genieten in een
eigentijdse omgeving!

Wie zoeken we?
Je zorgt er graag voor dat de kamers van de gasten tiptop in orde zijn. Je
bent secuur, zelfstandig en een echte aanpakker. Jij draait je hand niet om
voor het schoonmaken en -houden van de kamers, want jij vindt het
belangrijk dat alle kamers weer spic en span zijn voor de nieuwe gasten!

Wat we van jou verwachten
Jij verzorgt de kamers van de gasten tot in de puntjes en zorgt voor de
(tussen)schoonmaak van de kamers in ons hotel. Je bent minimaal 2
dagen per week beschikbaar van 10.00 tot +/- 15.00 uur. We staan aan
de vooravond van een druk hoogseizoen en het is dan ook fijn als je in de
zomermaanden beschikbaar bent. Maar ook als je alléén in de zomer
beschikbaar bent, of juist alleen daarna, maken we graag kennis met je!

Wat je van ons kunt verwachten
Je bouwt mee om Boutique Hotel De Beerze tot een gastvrije plek te
maken waar jong en oud graag komt. We bieden je een sfeervolle
werkplek in het hart van de Brabantse Kempen! Je krijgt een salaris van
€10,50 per uur (18+) of €13 per uur (21+). En we bieden je een uitgebreid
fitprogramma waarmee je onder andere gratis kunt sporten!

Ben jij de topper waar wij naar op zoek zijn?
Herken jij je in bovenstaande? Stuur dan een mailtje naar
info@debeerze.nl en wie weet drinken we binnenkort samen koffie!
Vragen over de vacature? Bel gerust met Eva Scholtes via 06 316 41 870
of stuur een mailtje naar bovengenoemd mailadres.

