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Flexibele inzetbaarheid; je vind het niet erg om in de weekenden en vakanties te werken.
Servicegerichte houding; je werkt tenslotte in een omgeving waar de gast centraal staat.
Grote mate van zelfstandigheid en oog voor detail.
Je bent een harde werker en weet van aanpakken.

Een flexibele functie in een moderne organisatie
Een klein en persoonlijk team
Salaris passend bij de functie
Jaarcontract, parttime
Baan met zekerheid voor de langere termijn

Wij zoeken voor ons hotel een collega ter ondersteuning en versterking van onze spoelkeuken.

Met behulp van professionele apparatuur en fijne collega’s zorg jij ervoor dat al het servies en bestek
uit het restaurant, de keuken en de zalen na gebruik in een vlot tempo weer spic-en-span terug op de
plaats komen te staan. Dit begint met het sorteren, spoelen en het plaatsen van de vuile vaat in de
daarvoor bestemde rekken, waarna de automatische was- en spoelmachine zijn werk doet en jij het
schone (en droge) goed weer zorgvuldig opruimt (bestek wordt eerst gepoleerd). Aan het einde van je
dienst zorg je ervoor dat je werkruimte, de apparatuur en vloer weer opgeruimd en schoon is.

Andere, maar minder voorkomende klusjes, zoals het aanvegen van de binnenplaats, bordes en de
parking of het opruimen van bestellingen horen er ook bij. Checkt een gast onverwachts uit en is de
housekeeping al naar huis, dan draai jij je hand er niet voor om, om samen met een collega de kamer
weer verhuurklaar te maken voor de volgende gasten. 

Wat vinden wij belangrijk?

En verder:
Wij zoeken een teamplayer die flexibel kan omgaan met verschillende werkzaamheden, dagen en
tijden. De spoelkeuken draait zowel 's morgens, tijdens het ontbijt (tussen 08:00 en 11:00 uur) als 's
avonds (tussen 17:30 en 23:00 uur) op ''volle toeren''. Een combinatiefunctie met de housekeeping,
waarbij je voornamelijk verantwoordelijk bent voor het schoonmaken van de hotelkamers, behoort
ook tot de mogelijkheden. De functieomschrijving voor de housekeeping vindt je terug bij de overige
vacatures op onze website. Werken in wisselende diensten, weekenden, tijdens  schoolvakanties en
op feestdagen is voor jou geen probleem. Je spreekt Nederlands of Engels. 

Niet onbelangrijk voor jou!

Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar? Stuur dan je cv met korte motivatie naar
Eva van de Parel: manager@cityhotelwood.nl. 
Voor vragen kun je haar telefonisch bereiken via nummer 0118 – 724 801.


