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Flexibele en servicegerichte houding; je werkt tenslotte in een omgeving waar de gast centraal
staat.
Grote mate van zelfstandigheid en oog voor detail.
Jij beschikt over schoonmaakvaardigheden en wilt werken met een vast schoonmaaakprogramma.
Kwaliteits- en oplossingsgericht; je corrigeert daar waar nodig, komt met voorstellen om zaken
beter te doen, richt je niet op problemen, maar denkt in oplossingen en kiest voor een praktische
en snelle oplossing. 
Je hebt oog voor mankementen en geeft deze op tijd door aan de Technische Dienst.
Je bent een harde werker en weet van aanpakken. 

Een flexibele functie in een moderne organisatie
Een klein en persoonlijk team 
Ruimte voor eigen invulling, initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
Salaris passend bij de functie
Jaarcontract, parttime 
Werkzaamheden tussen 8:30 uur en 15:30 uur
Baan met zekerheid voor de langere termijn

Wij zoeken een voor ons hotel een collega ter ondersteuning en versterking van onze
afdeling housekeeping. 
 
Samen met jouw collega's zorg je ervoor dat onze hotelkamers en algemene ruimtes weer spic en
span worden opgeleverd. 
Je dagelijkse werkzaamheden in de hotelkamers bestaan uit het verschonen
en opmaken van de bedden, stofzuigen en dweilen van de kamervloer, ramen zemen,
schoonmaken van de badkamer en het meubilair, het stofvrij maken van de kamers en het aanvullen
van de kamerfaciliteiten. 
 
Wat vinden wij belangrijk? 

En verder: 
Wij zoeken een teamplayer met ervaring in de schoonmaak, bij voorkeur in een recreatieve of horeca
omgeving, die flexibel kan omgaan met verschillende werkzaamheden, dagen en tijden. Werken in
wisselende diensten en op feestdagen is voor jou geen probleem. Natuurlijk spreek je Nederlands en
Engels. Spreek je daarnaast ook Duits dan is dit zeker een pre, maar geen vereiste.  We werken met
een schoonmaakbedrijf, maar jij krijgt in ons hotel een “eigen”
en vaste werkplek. 

Niet onbelangrijk voor jou! 

 
Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar? Stuur dan je cv met korte motivatie naar
Tamar van Mastrigt: tvanmastrigt@bommelje.nl 
Voor vragen kun je haar telefonisch bereiken via nummer 0118 – 58 16 84.


