HOUSEKEEPING MEDEWERKER | PARTTIME
Ben jij de betrouwbare en enthousiaste collega die wij zoeken? Wil jij graag
werken in een gloednieuw hotel? Ben jij in staat om fysiek en zwaar werk te
verrichten? En laat jij alles wat je schoonmaakt weer glimmen? Dan ben jij de
collega die ons Housekeeping team in ons nieuwe hotel aan de Geldersekade
nodig heeft!
Waar houd jij je als Housekeeping Medewerker bij ons hotel aan de Geldersekade
mee bezig? Jij draagt zorg voor het schoonhouden van het gehele hotel. Jij laat
de hotelkamers weer blinken en bent een kei in het strak opmaken van de
bedden. Het bieden van ondersteuning bij het schoonhouden van de openbare
ruimtes kan daarnaast ook voorkomen.

WIE ZOEKEN WIJ?
Onze nieuwe collega vindt het leuk om in een hotelomgeving te werken.
Daarnaast ben je nauwkeurig, heb je oog voor detail en zoals eerder vernoemd
ben je in staat om zwaar fysiek werk te verrichten. Jij hebt al enige ervaring met
schoonmaken in hotels en/of restaurants op je CV staan.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij










Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels
Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling
Collectieve bedrijfsfitness
Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont
Interne doorgroeimogelijkheden
Interne en externe trainingsmogelijkheden
Sportevenementen
Een geweldige werkplek omgeven door kunst
Een professioneel uniform

Daarnaast vieren wij





Jouw verjaardag!
Al een jubileum vanaf 2,5 jaar
Elk jaar een employee award per hotel
Nieuwe hotel openingen

MEER INFORMATIE OVER JE WERKPLEK
In januari opent Vondel Hotels een hotel op de Geldersekade, op loopafstand
van het centraal station. Dit voormalig pakhuis wordt met behoud van historische
details een inspirerende nieuwe plek in Chinatown in Amsterdam. Laat je
inspireren in de galerieruimte en werkplaats voor kunstenaars, moderne lobby of
een van de 81 kamers gevuld met moderne kunst.

MAKE IT HAPPEN
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Dan is ons nieuwe hotel
aan de Geldersekade iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel.
Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com

