
 

 

HOUSEMAN/RUNNER  
Ben jij in staat om fysiek en zwaar werk te verrichten? Houd je ervan om in een hotel te werken 
en gasten in de watten te leggen? En ben je enthousiast? Dan is de functie Houseman/Runner 
perfect voor jou. 
 

DE (PERFECTE) MATCH 
Jij houdt ervan om in een team te werken want: vele handen maken licht werk. Je geniet ervan 
om in een hotelomgeving te werken en hebt oog voor detail. Je beschikt over een rijbewijs dat in 
Nederland geldig is. Ook is het belangrijk dat je fysiek zwaar werk kunt verrichten. Ervaring met 
schoonmaken in hotels en/of restaurants is een pré.  

JOUW JOB 
Als Houseman/Runner zorg je ervoor dat de kamers van onze gasten spik en span zijn zodat zij 
zich gelijk thuis voelen. Dankzij jouw glimmen de publieke ruimtes, gangen, trappenhuizen, het 
terras, toiletten en het restaurant. Het ontvangst van linnen valt ook onder jouw 
verantwoordelijkheid. Je voorziet alle medewerkers van de materialen die zij nodig hebben om 
het hotel schoon te maken. Wanneer er extra bedden geplaatst moeten worden ben jij hier 
verantwoordelijk voor. Jij bent het wakende oog over ons magazijn en ondersteunt het 
housekeeping team waar nodig. 

WAT BIEDEN WIJ?   
• Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring; 
• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo 

weekendje Maastricht; 
• 20% korting in onze restaurants; 
• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes; 
• 3- gangen diner bij eerste verlenging contract; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont; 
• Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar); 
• Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen 

Vondel Hotels; 
• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden; 
• Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze 

volgend jaar bij jou op de kast; 
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)  

MAKE IT HAPPEN 
Wacht niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV naar jobs@vondelhotels.com 


